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 املقدمة العامة 

واهتمام من قبل املحاسبين واملراجعين بشكل كبير  تركيزمحل  عيةأصبح مفهوم املحاسبة اإلبدا

وغيرها من الشركات الرائدة ،  Emonجدا خالل السنوات األخيرة خاصة بعد احداث انهيار الشركة أنرو 

جزء من  Enronوتحميل شركة أرثر اندرسون كونها الشركات املسؤولة على تدقيق الحسابات وشركة 

مسؤولية أنهيار الشركة وإتهامها بتالعب بالبينات املحاسبية لشركة مستغلة بعض املعالجات والسياسات 

 ها الحقيقي.املحاسبية التي تظهر البيانات املحاسبية بغير شكل

نتيجة للخسائر الفادحة التي فجرها الفساد اإلداري واملالي أدت باملستثمرين واألطراف ذات العالقة 

باملسؤولية قبل قيامهم باإلستثمار أو تعامل مع هذه املؤسسات يطلبون األدلة والبراهين على أن ادارتها تتم 

عين من اإلفصاح والشفافية في املعلومات املالية وفق املمارسات السليمة األعمال ، والتي تضمن مستوى م

 التي تنشرها والوضوح والدقة في القوائم املالية لتلك املؤسسة.

لذا فقدت الهيئات املحاسبية الدولية للبحث عن البديل لتغطية هذه التغراث املوجودة من أهم 

ديد هو مجلس معايير املحاسبة الدولية هذه الهيئات لجنة املعايير املحاسبية الدولية التي استبدلها بإسم ج

والذي أخد على  عاتقه تعديل وتطوير كافة املعايير الدولية للمحاسبة ، وقد انتشرت هذه املعايير في العديد 

من دول العالم ومن بينها الجزائر التي سارعت ملواكبة هذه التطورات من خالل تبني النظام املحاسبي املالي 

ملعايير الدولية للمحاسبة واملعلومات املالية ومنه فإن التساؤل الرئيس ي لهذا املوضوع الذي كيف على أساس ا

 يتمثل فيمايلي: 

  ما تأثير املحاسبة اإلبداعية في ظل النظام املحاسبي املالي ؟  االشكالية:

 إستنادا ملا تقدم تتمثل مشكلة الدراسة في البحث على اإلجابات لتساؤالت التالية: 

 مفهوم املحاسبة اإلبداعية ؟ ونشأتها ؟  األول: ماالسؤال 

 السؤال الثاني : هل املحاسبة اإلبداعية دوافع استخدام اساليبها 
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: هي ممارسات غير األخالقية في اختيار التقديرات والسياسات املحاسبية املتاحة التي تتيح فرص  1الفرضية 

حة أما نشأتها كانت عند فشل الشركات في تحقيق التالعب والغش مما نتج عنها بيانات مالية غير صحي

 األهداف املنتظرة واملتوقعة من قبل املستثمرين ومحليين ماليين 

 : دوافع استخدام اساليب محاسبة اإلبداعية نتحصر في نقاط التالية : 2الفرضية 

 تحقيق أرقام محددة لألرباح تسعى إليها الشركات  -

 و توقعات املحللين املالين في السوق.أرباح تعادل توقعاتها املنشورة أ -

 أهمية الدراسة : 

تستمد هذه  الدراسة أهميتها من كونها تعالج موضوع على قدر كبير من األهمية وهو ظاهرة التالعب  -

باألرقام املحاسبية وذلك عن طريق تظليل املستفدين من القوائم املالية باإلستخدام أساليب 

  وإجراءات املحاسبية اإلبداعية

 اهداف البحث:        

 يتها التعرف على معايير املحاسبية الدولية واهم -

 تسليط الضوء على مفهوم ودوافع وأساليب املحاسبة اإلبداعية  -

 بيان اإلطار التصوري لنظام املحاسبي املالي. -

 أسباب إختيار املوضوع : 

 قلة املواضيع في املكتبة  -

 فضولي في اإلطالع في هذا املوضوع -

 منهجية البحث : 

 ثم استخدام املنهج الوصفي التحليلي ، من خالل اعتمادنا على مصدرين 



 املقدمة العامة                                                                                          

 

3 
 

املصدر األولية : معالجة الجانب التطبيقي للدراسة لجأت إلى جمع البيانات األولية من خالل إعداد  -

 استبيان كأداة رئيسية للدراسة.

واألجنبية ذات العالقة واملقاالت واألبحاث  املصادر الثانوية : إعتمدت على الكتب والومراجع العربية -

 التي تناولت موضوع الدراسة والبحث واملطالعة في مواقع األنترنت.

 صعوبة الدراسة 

 صعوبة املوضوع  -

 قلة املراجع في املكتبة بما يتعلق بموضوع املحاسبة اإلبداعية  -

 عدم املساعدة من كرف مكاتب املحاسبية الخواص  -

 هيكل البحث : 

 تبعا لألهداف املسطرة لهذا البحث ومعالجة اإلشكالية واختيار الفرضيات يتم تقسيم إلى ثالثة فصول 

  الفصل األول: في هذا الفصل سنحاول عرض مفاهيم األساسية للمحاسبة اإلبداعية ومعايير

 الدولية 

 ي إنطالقا من الفصل الثاني : في هذا الفصل نعرض عليكم شرح أهم ما جاء في نظام محاسبي املال

 مفهوم النظام محاسبي املالي وأهدافه ونطاق تطبيقه 

  الفصل الثالث : من خالل هذا الفصل هي تطرق إلى تحليل نتائج اإلستبيان وكذلك هيكل ميناء

 مستغانم.
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 مقدمة الفصل : 

يضم الفصل األول : مبحثين ** واملبحث االول اإلطار املفاهمي للمحاسبة اإلبداعية من حيث النشأة 

ومفهوم واساليب اإلستخدام املحاسبة اإلبداعية وكذلك دوافع استخدامها بينما يبين املبحث الثاني اإلبداع 

ا وتم شرح الفجوات املوجودة في املحاسبي من خالل معايير املحاسبة الدولية أهميتها وخصائص يجب توافره

 املعايير والتي تقع فيها املحاسبة اإلبداعية 

 اإلطار املفاهمي للمحاسبة اإلبداعيةاملبحث األول: 

تناول الدراسة في هذا املبحث العمليات وأساليب التالعب في الحسابات املالية من خالل استخدام 

اعدت على ظهور املحاسبة اإلبداعية ودوافع استخدام هذا املحاسبة اإلبداعية ، تمت شرح العوامل التي مس

 املفهوم ، وكذلك تم شرح طرق واساليب ممارسة املحاسبة اإلبداعية في بنود القوائم املالية

 ماهية املحاسبة اإلبداعية :املطلب األول 

 املطلب الثاني : نشأتها 

 املطلب الثالث : مفهومها 

 املحاسبة اإلبداعية وأساليبها ودوافع الحصولها. املطلب الرابع : مجاالت استخدام
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 املبحث األول: ماهية املحاسبة اإلبداعية

 تمهيد:

يقصد باملحاسبة اإلبداعية أو إدارة األرباح أسلوب من أساليب التالعب في الحسابات املمارسة إلخفاء األداء 

العاملين فيها. وتوصف مثل هذه األساليب بأنها الفعلي للشركات بغرض تحقيق نتائج نافعة للشركة أو بعض 

محاسبة إبداعية إذا تمت ممارستها دون تجاوز املعايير واملبادئ املحاسبية املتعارف عليها وإنما باستغالل “

ملمارسة هذه األساليب أثر بالغ األهمية في زعزعة ثقة السوق في  .عنصري املرونة واالختيار في تلك املعايير واملبادئ

ملعلومات الواردة في القوائم املالية التي تنشرها الشركات، ويعتقد بعض الباحثين أن للمحاسبة اإلبداعية دورا ا

في االنهيارات املفاجئة لبعض الشركات في العقد املاض ي، والتي ترتب عليها إخفاق مهنة املحاسبة في الوصول إلى 

 املستوى املتوقع لهذه املهنة

  :ملحاسبة اإلبداعيةنشأة ااملطلب األول: 

يعود تاريخ استخدام عمليات التالعب بالقيم املحاسبية للمنشئات في إطار املبادئ واملعايير والقواعد 

املحاسبية املعترف بها إلى بدايات عهود الثورة الصناعية، حيث كانت تتم عملية التالعب أثناء إجراء حسابات 

التصنيع وتطوير أساليبه أوجد الحاجة إلى وجود ما يطلق عليه اآلن املحاسبية  Industrialالتكاليف وذلك ألن 

وبالتالي ضرورة وجود موظفين متخصصين في ذلك. وفي ذلك الوقت كانت لكل منشأة كامل الحرية الصناعية 

Accounting العمل املحاسبي  ولكن درجة استقاللية .، في اختيار املبادئ املحاسبية التي تراها مالئمة الحتياجاتها

، حيث انحصر سلوك املحاسب 
ً
ضعيفة، وبالتالي درجة تأثير املحاسب في إعداد التقارير املالية ضعيفة أيضا

املنهي في االستجابة ألهداف ورغبات املديرين الذين كانوا أصحاب الحق في تقييم املوجودات، وتقدير الدخل. وفي 

ت تندمج مع بعضها، لتكوين منشئات كبيرة وضخمة، األمر الذي القرن الثامن عشر أخذت العديد من املنشئا

قاد إلى ضرورة وجود واستخدام نظام محاسبي لتفادي األخطاء الحسابية والسيطرة عليها ومنع السرقات، 

وامتالك القدرة على تحديد الثروة في أي وقت. وفي هذه املرحلة أصبحت عملية تقدير املوجودات الثابتة 

كاليف صيانتها واستبدالها، من أكثر املشكالت التي تواجه املحاسبين وانتقلت عملية إصدار التقارير واهتالكها وت
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أساليب تقييم املوجودات التي  1إن تنوع وتعارض والبيانات املحاسبية من نهاية املشروع إلى نهاية الفترة املالية

، تعتبر من أهم صفات املحاسبة في ذلك  (Chatifield, 1997,33-37)كانت مستخدمة في القرن التاسع عشر

القرن، حيث كان يستخدم أسلوبان أساسيان اعتمد األول على أسلوب التكاليف االستبدالية للموجودات، 

والثاني اعتمد على املوجودات املخصوم منها االهتالك. وقد رافق عملية تطور اإلجراءات املحاسبية املستخدمة، 

 .بيانات املحاسبية في إطار القواعد املحاسبية والقانونيةإجراءات خفية للتالعب في ال

 مفهوم املحاسبة اإلبداعية وتعاريفهااملطلب الثاني: 

( أو املحاسبة االحتيالية كما يطلق عليه البعض  CREATIVE ACCOUNTINGتعد املحاسبة اإلبداعية ) 

 من مواليد الثمانينات ، ومن املحتمل أن تكون قد بدأت عندما واجهت الشركات صعوبات في فترة الركود 
ً
حدثـا

التي حدثت في بداية الثمانينات ، حيث كان هنالك ضغط إلنتاج أرباح أفضل في الوقت الذي كان من الصعب 

اح ومن أي نوع آخر، وعندما اكتشفت الشـركات بأن القـوانين تخبـرك فقط بما ال تستطيع فعـله إيجاد تلك األرب

وليس ما تستطيع فعلـه! ولهذا فقد رأت الشركات بأنها إذا كانت ال تستطيع أن تكسب األرباح فإنها تستطيع على 

 .2األقل أن تبتدعها 

ضع تعريف ملفهوم املحاسبة اإلبداعية ، ونظرا وقد حاول العديد من الباحثين والكتاب واملختصين و 

الختالف توجهات هؤالء الباحثين والكتاب فقد ظهرت العديد من التعريفات لهذا املفهوم ، وقد بنيت تلك 

التعريفات كل حسب وجهة نظر من وضعها ، وفيما يلي سيقوم الباحثان بعرض العديد من التعاريف املتعلقة 

بعد ذلك سيختتم الباحثان بوضع تعريف شامل ومختصر للمحاسبة اإلبداعية من باملحاسبة اإلبداعية ، و 

 وجهة نظرهما.

 عرفهاAmat  على انها معالجة االرقام املحاسبية باستغالل املنافذ املوجودة في املبادئ أو املعايير املحاسبية و

 .البدائل التي تتيحها، بغرض التحويل القوائم املالية مما يجب أن تكون عليه إلى ما هي معدة ألجله 

                                                             
 ,بدون صفة .01/2017.تاريخ االطالع infote checcontants.comاالخالقيات في محاسبة االبداعية  1 

2 Amat, o, Blak. J, and , Dourds, J, the et riccs of creative Accounting journal of economic literature clasification central lancashire 

university, England (1999). 
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  يرىBelkaoui عدة من قبل املحاسب بصورة أن املحاسبة اإلبداعية تستخدم إلظهار النتائج املالية امل

أفضل مما تكون عليه أصال، أي أنها عملية تحويل األرقام املحاسبية من وضعها الحقيقي إلى ما ترغب فيه 

 .1العديد من الوسائل للتأثير في الدخل املحاسبياإلدارة تستخدم 

  تحسينا( صوريا من و يعرفها صيام بأنها مصطلح يستخدم في تجميل )تحسين( صورة املشروع تجميال(

 .2خالل اظهار أو ربحية غير حقيقية أو مركز مالي غير حقيقي للمشروع و ذلك لتحقيق أهداف محددة

  أما حمادة فقد عهرفها بأنها املمارسات غير األخالقية في اختيار التقديرات أو السياسات املحاسبية املتاحة

 .3مضللة  ات مالية غير صحيحة والتي تتيح فرص التالعب أو الغش مما ينتج عنها بيان

  ة و مبتكر يقوم من خاللها املحاسبين عمليات و ممارسات حديثة و معقدو يعرفها القطيش أو الصوفي بأنها

و باستخدام معرفتهم بالقواعد أو القوانين املحاسبية ملعالجة األرقام املسجلة في حسابات الشركات أو 

 .4التالعب بها يقصد تحقيق اهداف محددة

  و يرى الشيخ هي اجراءات محاسبية متعمدة و هادفة إلى إظهار نتائج األعمال أو املركز املالي بغير حقيقتها

 .5مخالفة القوانين(املبادئ أو املعايير املحاسبية و خاصة استغالال ملورنة 

 يتبين من التعريفات أعاله للمحاسبة االبداعية أن مجملها اشترك باآلتي:

أو عية مصطلح يصف مجموعة من املمارسات املحاسبية التي تستخدم في التحايل املحاسبة االبدا -1

 التضليل املالي في القوائم املالية.

                                                             
1 Belkaoui Ahmed « Accontingtheory », 5th ed australia : thomson learning, Inc, 2004,https://www.gumtree.com. تاريخ االطالع

 ,بدون صفحة 12/02/2017

، 5رة األعمال املجلد صيام وليد زكريا "مدى ادراك محللي االئتمان ملخاطر إجراءات املناسبة لكشف عنها في بنوك التجارية األردنية" املجلة األردنية في إدا 2 

 .64,ص:2016/12/25تاريخ  االطالع;  /http://journals.ju.edu.jo/jjba/article,2009 2العدد

، العدد الثاني، 26حمادة رشا" دور لجان املراجعة في الحد من ممارسات االبداعية" مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية و القانونية، املجلد 3 

2010http://www.damascusuniversity.edu.sy./mag/law/image/stories/, ; 95,ص:2016/11/19تاريخ االطالع. 

فليح مفلح و الصوفي، فارس جميل حسين "أساليب استخدام املحاسبة االبداعية في قائمتي الدخل و املركز املالي في الشركات  القطيش، حسن 4 

,تاريخ  http://fr .scribd.com.2011، 27الصناعية املساهمة العامة املدرجة في بورصة عمان" مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة، العدد 

 .363,ص:2016/12/25االطالع 

، العدد 33الشيخ سهيل، "مدى ممارسة املحاسبة االبداعية في املنشآت الحكومية السورية مجلة جامعة تشرين للبحوث و الدراسات العلمية، املجلد  5 

2,journal .tishreen .sy /  بدون صفحة.2017/01/21,تاريخ االطالع, 
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إن ممارس ي املحاسبة االبداعية يمتلكون قدرات مهنية عالية تمكنهم من التالعب بالقيم املالية يستطيعون  -2

 تحويلها إلى الشكل املرغوب فيه.

 املبادئ املحاسبية و حرية االختيار بين البدائل ساعد على ظهور املحاسبة االبداعية.املورنة التي وفرتها  -3

ممارسات املحاسبة االبداعية تعمل على تغيير القيم املحاسبية إلى قيم غير حقيقية بشكل يعكس مصالح  -4

 فطرف من األطراف التي تتعامل مع الوحدة االقتصادية.

 البداعية:ظهور املحاسبة ا على العوامل ساعدت

  1حاسبة االبداعية و هي كما يأتي :هناك عوامل ساعدت على ظهور امل

 حرية االختيار املبادئ املحاسبية .1

الوحدة االقتصادية أحيانا أن تختار من بين مختلف الطرق  القواعد و السياسات املحاسبية تسمح

املحاسبية التي تستخدمها في إعداد قوائمها املالية، إذا تسمح املعايير املحاسبية باالختيار من بين البدائل 

رغباتها  املحاسبية املختلفة و هنا يترتب عليه اختيار الوحدة االقتصادية الطرق املحاسبية التي تتالئم مع أهدافها

 و التي تحقق أفضل صورة ألدائها.

 حرية تقديرات املحاسبية .2

التوقع هذا يتيح يرة من التقدير و الحكم الشخص ي و يتضمن إعداد بعض العمليات املحاسبية درجة كب

لإلدارة التالعب في هذه تقديرات بشكل متفائل أو متحفظ حسب احتياجاتها ورغباتها في التأثير على فقرات 

 املالية من حيث التضخيم و التقليل من قيمتها بغرض الوصول إلى االهداف املحددة. القوائم

 

 

                                                             
 pdf/ .ucas.edu.ps http://www/,2011"املحاسبة االبداعية" مجلة املال و األعمال كلية الجامعية للعلوم التطبيقية العدد الثاني  األغا عماد سليم 1 

 . 17,ص: 22/03/2017,تاريخ االطالع
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  توقيت تنفيذ العمليات الحقيقية .3

إلى تحقيق االنطباع املرغوب في توقيت تنفيذ حدوث بعض العمليات الحقيقية يمكن أن يؤدي التحكم 

فيه لحسابات أو القوائم املالية، فإذا ترك اإلدارة الحرية في تنفيذ بعض العمليات في الوقت الذي تراه مناسبا 

 فقد تؤجل تنفيذ هذا العمليات أو التعجل من تنفيذها و ذلك لتحقيق أهداف و مكاسب معينة. 

 أساليبهااملطلب الثالث: مجاالت استخدام املحاسبة و 

 لالختيار بين بدائل محاسبية 
ً
تعطي املعايير املحاسبية املتعارف عليها ومعايير املحاسبة الدولية مجاال

لكثير من البنود والعناصر التي تؤثر في القوائم املالية وتقع هذه املهمة على عاتق اإلدارة ، حيث تختار طريقة 

ملفيدة ملستخدميها على اعتبار أنها أكثر فائدة ملساعدتهم في محاسبية معينة ، من شأنها أن توفر املعلومات ا

اتخاذ القرارات االقتصادية الرشيدة ، إال أن اختيار اإلدارة للطرائق والسياسات املحاسبية وأسلوب اإلفصاح 

 سلبية على نوع
ً
 باألهداف الخاصة باإلدارة مما ينتج عنه آثارا

ً
ية وشفافية عنها يكون ، في كثير من األحيان متأثرا

 املعلومات املنشورة واملعلن عنها . 

 1:التاليةالثالثة  ويمكن تعرف مجاالت املحاسبة اإلبداعية من خالل التصنيفات

حيث يمكن لإلدارة أن تمارس سياسات محاسبية إبداعية في مجال التالعب بأرقام قائمة  قائمة الدخل : .1

 الدخل والتي تخص على سبيل املثال :

  عند التملك  ندثارمصاريف اإل 

 االعتراف املبكر باإليراد 

 تقليل املصاريف مستحقة الدفع 

 تضخيم املبيعات والربح اإلجمالي 

 تقييم األرصدة بالعمالت األجنبية 

                                                             
 18مرجع سبق ذكره ,ص:,حمادة رشا  1 
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وهي القائمة التي تطالها ممارسات املحاسبة اإلبداعية من قبل اإلدارة وذلك من خالل  قائمة املركز املالي : .2

 ، منها على سبيل املثال :  قيامها ببعض املمارسات

  تضخيم مصاريف إعادة الهيكلة 

 التضخيم في حسابات األصول املدنية 

 تقليل االلتزامات 

 تضخيم املمتلكات واملعدات 

 زيادة االحتياطات 

  التالعب في مخصصات الديون 

 التالعب في طرائق تقييم األدوات املالية 

 مجاالت أخرى: .3

  النسبيةسوء استخدام مفهوم األهمية 

 )طرائق املحاسبة االبداعية. العمليات املتبادلة ما بين شركات املجموعة )القابضة والتابعة 

و فضال عن التصنيفات املذكورة هناك العديد من األنشطة األخرى التي يمكن أن تستخدم من قبل 

 .1(38-37: 2010اإلدارة في مجاالت املحاسبة اإلبداعية: )محمود، 

التالية إلى املدة الحالية من خالل استخدام عدة  حيث يمكن لإلدارة نقل مبيعات الفترات إدارة املبيعات: -1

معدل الفائدة على املبيعات اآلجلة، و ض تقديم خصومات مرتفعة على املبيعات، و تخفيأساليب، منها 

 تخفيض قيمة املبلغ املقدم، و زيادة مدة االئتمان املمنوحة عند البيع اآلجل.

النفقات اإلختيارية: حيث يمكن لإلدارة التأثير على األرباح من خالل التحكم في النفقات االختيارية إدارة  -2

 مثل الغعالن، و البحوث و التطوير، و املصروفات اإلدارية و العمومية.

                                                             
قوائم املالية مع دراسة التطبيقية أطروحة دكتوراه كلية التجارة جامعة محمود، محمد أحمد حنفي، دراسة أثر ظاهرة إدارة األرباح على جودة ال 1 

 ,بدون صفحة .23/02/2017 تاريخ االطالع   , /www.eulc.edu.eg 2010االسكندرية 

http://www.eulc.edu.eg/
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نتاج: حيث يمكن للغدارة من خالل زيادة االنتاج تخفيض متوسط تكلفة الوحدة من التكاليف إدارة اإل   -3

بتة و من ثم تخفيض تكلفة الوحدة، إلى جانب أن زيادة االنتاج تؤدي إلى زيادة املخزون في نهاية املدة، و الثا

يترتب على ذلك تخفيض البضاعة املباعة و بالتالي زيادة األرباح،/ و من ثم الوصول إلى رقم الربح املرغوب، 

 و العكس صحيح في حالة الرغبة في تخفيض األرباح.

ميز بين ممارسات املحاسبة اإلبداعية التي ينتج عنها نوعان من التالعب، االول: التالعب و يمكن أن ي

 .1املحاسبي، و الثاني: التالعب غير املحاسبي، و فيما يأتي بيان لطرائق التالعب لكل نوع على حدة:

 :طرائق التالعب املحاسبي وتكون من خالل األول:

  والسياسات املحاسبية البديلة مثال : طرق تقييم املخزون السلعي ، استغالل فرصة اختيار املعايير

 2ومعاملة املصاريف الرأسمالية على أنها جارية .

  استخدام التحيز الشخص ي عند وضع التقديرات املحاسبية ،مثال ذلك تقدير العمر اإلنتاجي لألصل

 ألغراض اإلهالك .

 ل : طرق التالعب غير املحاسبي وتكون من خالالثاني: 

  تغيير تصنيف الصفقات وما ينتج عنها من تالعب في الحسابات : مثال بيع األصل وإعادة استئجاره إذ إن

 عائدات البيع يمكن أن تخفض أو ترفع بشكل غير حقيقي من خالل إجراء تسويات مع أقساط اإليجار.

  أو الخسائر لتحقيق هدف تغيير الزمن الحقيقي للصفقات بهدف تحديد سنة معنية لتحميلها باألرباح

مليون عندئذ تستطيع اإلدارة أن تختار  3 معين مثال : استثمار تكلفته التاريخية مليون وقيمته السوقية

 .السنة التي تعد بها بأن االستثمار قد تحقق لرفع الربح في العام الذي اختارته

 

 

 

                                                             
 97/98حمادة,رشا,  مصدر سبق ذكره,ص,ص: 1 

  2نفس املرجع 
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  األساليب املستخدمة في املحاسبة اإلبداعية

الى اظهار افضل صورة للمركز املالي للتعبير على مدى استقرارها االقتصادي ، ملا  تسعى جميع املنشات

لذلك من تأثير مباشر على قيمة املنشأة التي تظهر بوضوح في اسعار اسهمها في السوق ، ومقدار املخاطرة التي 

الية للمنشاة ، ووفقا لذلك يقيمها املستثمرون واملقرضون باالعتماد على املعلومات التي تفصح عنها القوائم امل

فقد تلجأ ادارة املنشاة تحت ظروف تشغيلية معينة الى االختيار من بين القواعد املحاسبية االختيار الذي يؤدي 

الى االفصاح الذي تراه مناسبا عن ارباح الشركة وخسائرها ومركزها املالي ، مما يفسح املجال للتالعب عن طريق 

ي املناسب وتقديم معلومات مضللة ملستخدمي املعلومات املحاسبية ينتج عنها قرارات استخدام االختيار املحاسب

غير رشيدة ، ولقد تناولت العديد من الدراسات تقسيم اساليب املحاسبة االبداعية كأحد اساليب التأثير على 

 : القوائم املالية من عدة زوايا ، يمكن ان نستخلص منها مايلي

 : ملبادئ املحاسبيةمن حيث اتفاقها مع ا-1

تقسم اساليب املحاسبة االبداعية الى اساليب تتفق مع املبادئ املحاسبية املقبولة   GAAPو مع معايير

ومع معايير املحاسبة هي   GUNNYالى ان ادارة االستحقاق استخدام معالجات محاسبة مسموح بها  قبوال عاما

بهدف حجب االداء االقتصادي الحقيقي للشركة ، وفي الغالب  واملراجعة حيث اشار طبقا للمبادئ املتعارف عليها

تم تطبيق تلك املبادئ واملعايير من حيث الشكل فقط دون الجوهر ، وقد يكون ذلك عمدا بهدف التضليل 

كما تشتمل املحاسبة االبداعية على اساليب مصطنعه ليس لها عالقة باملبادئ  والتالعب أو كسوء فهم للمعايير

شركات او مؤسسات ذات غرض خاص او التالعب الناتج عن التعامالت مع الشركات  "ر املحاسبية مثل أو املعاي

 .1 ذي العالقة واألطرافالشقيقة 

 

 

                                                             
1Youth.formarabia.com  منتدى الشباب املحاسبين: أقسام محاسبة قسم محاسبة ماليةjanvier 2017. . تاريخ االطالع ,بدون صفحة 
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 :ن حيث نوع التأثيرعلى القوائم املاليةم-2 

تنقسم الى اساليب مؤثرة على املضمون ، واملتمثل في مجموعة املعلومات املحاسبية التي تحتويها القوائم 

املالية والتي تعبر ملخص العمليات املالية وتدفق املوارد داخل املشروع وخارجه ، ويرتبط هذا املضمون 

ية وفقا لها ، فقد تختار االدارة من بين القواعد بمجموعة املبادئ واملعايير والقواعد التي يتم اعداد القوائم املال

املحاسبية التى تؤدي الى تعظيم االرباح أو تخفيضها ذلك تبعا الستراتيجيتها دون النظر للبديل االكفاء أو 

املناسب " ويرى البعض ان االدارة تفعل ذلك من منظور تأثير ما تتضمنه القوائم على سلوك مستخدميها عند 

 .أو على العالقة التعاقدية للمنشأة  اتخاذ القرار

ل املحاسبة االبداعية على أساليب مؤثرة على الشكل ، والذي يكمل املضمون ، ولكي يحقق تمكما تش

مضمون القوائم املالية الغرض منه فالبد ان يتم عرض عناصر هذه القوائم بما يتناسب مع حاجة مستخدمي 

دة التبويب الواردة في القوائم املالية وعرضها بطريقة معينة يمكن التأثير املعلومات التي تحتويها ، فمن خالل اعا

على االداء الحقيقي للشركة ، مع ان التغير في موقع بعض البنود اليؤثر على النتيجة النهائية ، اال انة يترك تأثير 

تم االلتجاء الية وال يظهر في والتي تمثل تمويال خفيا حيث ي على قدرة املستخدم بشأن فهم االداء املالي للشركة

 "1الثابتة هذا الى جانب استخدام بنود خارج امليزانية  Balance sheet offامليزانية مثل التأجير التمويلي لألصول 

Leasing of fixed assets". 

 

 

 

 

                                                             
 www.axasociety.org 2002، 119جربوع، يوسف محمود، أساليب محاسبة االبداعية نشرة االلكترونية للمجمع العربي للمحاسبين القانونيين العدد  1 

 ,بدون صفحة.12/12/2016,تاريح االطالع 

http://www.axasociety.org/
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  :من حيث طبيعة االساليب-3

اساليب حقيقية أو اساليب وهمية )غير فقد تستخدم املحاسبة االبداعية في تأثيرها على القوائم املالية 

يمكن لالدارة التالعب في رقم الربح من خالل القرارات  هالى ان " Bartov"حقيقة( فقد اشارت بعض الدراسات

 : الخاصة باالستثمار التالية

 *بيع بعض االصول الثابتة *امليبعات  *التشغيل  *

، املصروفات البيعية ، االعالن ،، التطوير مصروف البحث "تخفيض بعض املصروفات االختيارية مثل 

ويعتبر توقيت تنفيذ هذه القرارات من النقاط الهامة لتحقيق االهداف املرغوبة  املصروفات االدارية والعمومية

منها ، فقد تقوم االدارة ببيع بعض االستثمارات املالية عندما تفوق قيمتها السوقية تكلفتها وذلك بغرض تعويض 

رباح التشغيل العادية ، كذلك قيام الشركة بتأجيل شراء بعض االصول الى فترة زمنية الحقة لتأثير النقص في ا

  .ذلك القرار على حجم التدفقات النقدية

الى ان االساليب الحقيقية املستخدمة في املحاسبة االبداعية تتوافر فيها عنصرين مهمين  ( Beneis) يرى 

ام القوائم املالية سواء بالزيادة أو النقصان و العنصر الثاني توافر عنصر في العنصر االول التأثير على ارق

التعمد حيث تقوم االدارة باللجوء الى تلك االساليب الحقيقية بشكل متعمد لتحقيق أهداف محددة ، الى جانب 

عليها )د. ليلي  االساليب الحقيقية فقد تستخدم املحاسبة االبداعية االساليب الصورية أو الوهمية والتي يطلق

االساليب املحاسبية العتمادها على مجموعة من االساليب واملتغيرات املحاسبية في التأثير على  ( أحمد مرعي

ارقام القوائم املالية بينما أطلق يطلق عليها ) د.شريف البارودي( باالتجاه الدفتري حيث تترجم هذه االساليب في 

مكونات ومفردات ما هو مسجل بالدفاتر حيث يعاد تخصيصها معالجات وتسويات محاسبية تنعكس على 

وتبويبها وفقا ملفاهيم مختلفة ، وتتمثل هذه االساليب الوهمية على مجموعة من الوسائل أهمها : االستحقاق 
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االختياري ، التقديرات املحاسبية ، التغيرات املحاسبية االختيارية االختيار بين املحاسبات البديلة، ادارة 

 . 1صاحالف

 :وهناك اسلوبان اساسيان للتالعب في العمليات املحاسبية هما

تضخيم األرباح عن طريق تضخيم ايرادات الفترة او تخفيض مصروفات الفترة ، يعمل هذا االسلوب على .1

قة تحسين صافي االرباح وذلك بتضمين ايرادات العام الحالي بعض االرباح التي يجب ان يتم اثباتها في فترات الح

الفترات املستقبلية ، والشركات التي تقوم باتباع ذلك االسلوب عادة ما  وأرباحمما يؤدي الى تخفيض ايرادات 

تراهن على امكانية تحسين ارباح الفترات املستقبلية وفي حالة عدم حدوث هذا التحسن سيستمر دائما الحافز 

لفة لحين تحسين تلك االرباح بصورة طبيعية في لتلك الشركات على التالعب في االرباح خالل الفترات املخت

  .املستقبل

تخفيض ارباح العام الحالي عن طريق تخفيض ايرادات العام او تضخيم مصروفات العام ويؤدي هذا االسلوب .2

الى ترحيل االرباح الى فترات مستقبلية على حساب الفترة الحالية ، فأحيانا تقوم الشركات باالسراع في اظهار 

فاتها غير املستحقة خالل العام الحالي ، للتهرب من الضرائب او لحصول االدارة على الفرصة الظهار ارباح مصرو 

اكثر في املستقبل مما يعطي االنطباع ان ادارة الشركة قامت بعمل جيد في تحويل النتائج السلبية الى ارباح 

 .2ايجابية

االبحاث والدراسات املالية والتحليل في الواليات املتحدة وهناك سبع أليات تم كشفها وتحديدها من قبل مركز 

االمريكية يمكن استخدامها للتالعب في القوائم املالية للشركات وهذه االليات السبع متعلقة باالسلوبين 

 : السابقين وهي كالتالي

                                                             
، العدد الثاني، 26دهمش نعيم و أبوزر، أخالقيات املحاسبة االبداعية مجلة الجامعة دمشق للعلوم االقتصادية  و القانونية املجلد  1  

2010,www.damascusuniversity.sdu.sy/image /  87/118,ص,ص: 12/03/2017,تاريخ االطالع. 
2  Mulford, C.W. and Cosmiskey, E.E., The financial numbres gams detecting creative , 23/04/2017,تاريخ االطالع ,accounting pratices, 

New York, Wiley, 2002,www .wiley.com,  
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لشركات تتبع القواعد تسجيل االيرادات املستحقة لسنوات مالية في السنة الحالية وبالتالي يجب التأكد ان ا.1

املحاسبية الدولية واملتعارف عليها بتسجيل االيرادات لتحميل كل فترة بما يخصها حيث ان االيراد يجب ان يتم 

تسجيله عند االنتهاء من العملية التي ادت الى استحقاقه مما يعني ان تكون الشركة قد التزمت بكافة مسؤولياتها 

 تجاه العميل

وهمية هناك بعض الشركات التي تفشل تماما في تحقيق اية ايرادات فتقوم بتسجيل عمليات تسجيل ايرادات .2

تكون تلك املبيعات املسجلة متعلقة بأموال تم استالمها  بيع وهمية في دفاترها وذلك لتضخيم االيرادات وعادة ما

 .االستثماراتيمكن اعتبارها كايراد ناتج عن النشاط التشغيلي للشركة مثل ايرادات  ولكن ال

الرأسمالية والتي تكون غير متكررة وغير ناتجة عن النشاط الحقيقي للشركة مثل  باألرباحتضخيم االيرادات .3

  .ايرادات بيع اصول ثابته او اعادة تقييم بعض ارصدة امليزانية لخلق ايرادات وهمية

عندما تقوم الشركة برسملة بعض  ترحيل مصروفات تخص العام الحالي ألعوام تالية واكبر مثال على ذلك.4

خالل سنوات  الستهالكهااملصروفات التشغيلية وعدم تحميلها على حساب قائمة الدخل للعام الحالي وذلك 

مقبله مما ينتج عنه زيادة صافي االرباح خالل العام الحالي ، وايضا قد يتم ذلك عن طريق تغيير بعض السياسات 

 . واملخصصات صروفات ألعوام سابقة أي عن طريق تقليل االحتياطياتاملحاسبية املستخدمة لترحيل امل

عدم تسجيل او تعمد تخفيض االلتزامات بغير وجه حق ، ان بعض الشركات تقوم بتسجيل املصروفات .5

الى ان بعض الشركات تقوم بتعجيل االيرادات املستقبلية في وجود  باإلضافةاملستحقة باملطلوبات لذا الشركة 

 .لتزامات و تسجل تلك االيرادات في املرحلة الحاليةبعض اال

ترحيل االيرادات الحالية الى فترات تالية فبعض الشركات قد ال تقوم بتسجيل ايراداتها الحالية في هذه الفترة .6

تحافظ على ثبات مستوى  ليتم تسجيلها في في اعوام تالية ، وان ذلك االسلوب يخلق انطباع ان الشركة دائما ما

 . املحققة على مدار عدة سنوات ايراداتها

تسجيل بعض املصروفات التي تخص فترات مستقبلية خالل الفترة الحالية وذلك إلظهار البيانات املالية .7
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لفترات مستقبلية بصورة افضل مما يؤدي الى تحسين صورة القوائم املالية عن الفترات املستقبلية ويعطي 

 .1ود الالزم لتحسين الوضع املالياملجه تانطباعا ان الشركة اد

 املطلب الرابع: دوافع استخدام املحاسبة االبداعية

  2االبداعية تنحصر بالنقاط اآلتية إن دوافع الغدارة استخدام املحاسبة

تحديد أرقام محددة لألرباح تسعى إليها الشركات و أرباح تعادل توقعاتها املنشورة أو توقعات املحللين  .1

 لسوق.املاليين في ا

إذن تقلبات الدخل تزيد من و قبل االستقرار التأثير على اسعار بأن تجعل الشركات و أرباحها أقل تقلبا  .2

 املخاطر و ينعكس ذلك في االستثمار.

من خالل قيام املديرين باختيار أو تغيير الطرق املحاسبية للتأثير على األرقام تدور  مواجهة تكاليف ديون  .3

 حولها اتفاقيات مواثيق عقود الديون.

التشجيعية للمدراء إذ أن مثل تلك العقود تدفع باملديرين إلى اختيار الطرق  التعويضات االدارية و عقود .4

 املحاسبية التي تزيد من منافعهم الشخصية.

كاليف السياسية نتيجة القوانين و األنظمة ملتطلبات التي تفرضها الدولة مثل قوانين زيادة معدالت الت .5

 الضرائب و تحميل الوحدات االقتصادية ألعباء اجتماعية مرتفعة.

واجبة الدفع من خالل االختيار و املفاضلة بين األساليب أو طرق املحاسبة املؤثرة التقليل من الضرائب ال .6

 خل الخاضع للضريبة بما ال يتعرض مع القوانين الضريبية.على الد

 أو فرط ذو املصلحة.( العالقة بين ممارسات املحاسبة االبداعية 1و يبين الشكل رقم )

 

 

                                                             
تاريخ االطالع http://lib.neelain.edu.sd, 2005الدهراوي كمال الدين مصطفى، مدخل معاصر في نظم معلومات املحاسبية دار الجامعة، اسكندرية،  1  

 ,بدون صفحة 12/04/2017

السعودية دراسة امليدانية، كلية  القرى ميسون بنت محمد بن علي "دوافع وة أساليب املحاسبة االداعية في الشركات املساهمة في مملكة العربية 2 

 ع, بدون صفحة22/04/2017,تاريخ االطالwww.kau.edu,2010االقتصاد و االدارة، جامعة امللك عبد العزيز 
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  .( العالقة بين ممارسات املحاسبة االبداعية و األفراد ذوي املصلحة 1-1الشكل )
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 : اإلبداع املحاسبي من خالل معايير املحاسبة الدولية.الثانياملبحث 

 مفهوم املعايير املحاسبية الدولية.: املطلب األول 

، في املؤتمر الدولي املنعقد في سانس لويس في املؤتمر الدولي 1904نشأ مفهموم معايير املحاسبة الدولية في 

بقيادة هيئات محاسبية مهنية في تسع  1973في  IASCالعاشر تبلورت هذه الفكرة بتشكيل لجنة معايير املحاسبة الدولية 

ليدة الظروف و التطورات االقتصادية التي شهدها العالم، بحيث ألزم ، وتعد الحاجة إلى معايير املحاسبة الدولية و 1دول 

وجود قواعد عامة تعالج املسائل املحاسبية املتشابهة ،وذلك لتسهيل عملية القياس و اإلفصاح املحاسبي ثم املقارنة بين  

ملية اتخاذ القرارات القوائم املالية و تقييم أداء الوحدات االقتصادية، وبالطبع فإن ذلك يساهم في تسهيل ع

االقتصادية على النطاق الدولي، وعلى العكس من ذلك كلما كانت هناك اختالفات في الطرائق و التطبيقات املحاسبية 

كلما زاد ذلك من صعوبة إجراء املقارنات وقم صعوبة عملية اتخاذ القرارات االقتصادية السليمة، ولم تقتصر محاوالت 

لى املستوى الفطري، غذا كان لالتحادات اإلقليمية و التوسع في التجارة الخارجية و توحيد املمارسة العملية ع

االستثمارات الدولية، وانتشار الوحدات االقتصادية املتعددة الجنسية األثر في اتساع قاعدة مستخدمي البيانات 

 2لي.املحاسبية، لتضم باإلضافة إلى املستخدمين املحليين مستخدمين آخرين على نطاق دو 

هذا باإلضافة إلى قيام دول كثيرة السيما الدول النامية بتبني هذه املعايير مباشرة بسبب عدم وجود معايير محلية لديها 

 3أصال، فقد قمت لها خالصة جهود كثيرة من علماء املحاسبة على طبق من الذهب.

ذه التعاريف من خالل هذا الجدول، و كما وبناء على ما سبق وردت تعاريف كثيرة للمعايير املحاسبية، يمكن إدراج ه

 يأتي:

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
أبوزيد، محمد المبروك، المحاسبة الدولية وانعكاساتها على الدول العربي، الطبعة األولى، ايتراك للنشر و التوزيع، القاهرة،  -1

2005،www.etracpublishing.com 33,ص:2016/ 12,تاريخ االطالع. 
، 2006القاضي، حسين وحمدان مأمون، نظرية المحاسبة، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، األردن،  -2

www.daralthafa.com 33,ص:12/2016, تاريخ االطالع . 
، الطبعة األولى، اثراء للنشر و التوزيع، عمان، األردن، IASsIFRASs -2007عارات، خالد جمال، معايير التقارير المالية الدولية الج -3

2008،www .itraajo .com 23,ص:12/2016,تاريخ االطالع. 

http://www.daralthafa.com/
http://www.daralthafa.com/
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 تعاريف املعايير املحاسبة الدولية من وجهة نظر مجموعة من الكتاب    و الباحثين. (:01-01) الجدول رقم

 املصدر

 "الكتاب و السنة"
        ? تعاريف املعايير املحاسبة الدولية

 (125،1990)الشيرازي، 
لألداء املحاسبي و األحكام الخاصة بعنصر محدد من عناصر القوائم املالية أو بنوع "نموذج أو نمط 

 معين من أنواع العمليات أو األحداث أو الظروف التي تؤثر في الوحدة االقتصادية"

(Belkaoui,2000,163) ة أخرى.تعتبر حلقة الوصل بين كل من األهداف و املفاهيم من جهة و بين التطبيقات العملية من جه 

 (33،2000)القاض ي و حمدان،
"نماذج وإرشادات عامة تؤدي إلى توجيه و ترشيد املمارسات العملية في مجال املحاسبة و التدقيق"، و 

 هي بهذا املعنى تمتلك صفة ارشادية عامة وتقدم األسس املناسبة لإلجراءات العملية.

 (30،2002)البارودي،

هيئة تنظيمية محاسبية رسمية كانت أم مهنية تتناول تنظيم األسلوب "بيانات كتابية يصدرها جهاز أو 

املناسب لتحديد و قياس وعرض عنصر محدد من عناصر القوائم املالية للوحدة االقتصادية و ذلك 

 ألغراض تحديد نتائج األعمال و بيان املركز املالي لتلك الوحدة بدرجة مناسبة من الدقة و املوضوعية"

 (58،2005)أبو زيد، 

عبارة عن مجموعة من املقاييس و اإلرشادات املرجعية الوضعية املحددة يستند إليها املحاسب في 

انجاز عمله من قياس و إثبات و افصاح عن املعلومات حول األحداث االقتصادية للوحدات 

 االقتصادية.

 (36،2012)عبد اللله،
جة موضوعات محاسبية عامة أو خاصة مجموعة من األسس و الضوابط و التوجيهات تستهدف معال

 وذلك طبقا لألعراف و املبادئ املحاسبية املتفق عليها أو املقبولة قبوال عاما.

الجدول من إعداد باخجة عبد هللا محمد طالب من مذكرة تأثير املحاسبة االبداعية في جودة املعلومات املحاسبية في ظل معايير املحاسبة املصدر:     

 .2013م كوردستان، العراق، دولية، اقلي

                                                                                                                            املطلب الثاني: أهمية املعايير املحاسبية الدولية.

في تحقيق التوافق املحاسبي الدولي في سبيل الحصول إن أهمية معايير املحاسبة الدولية تكمن في الدور الذي تلعبه 

على بيانات مالية تحتوي على معلومات محاسبية تتصف باملالءمة  و املوثوقية و الثبات وقابلة للمقارنة وتساعد في اتخاذ 

 :1القرارات الرشيدة من قبل املستخدمين، إذن فهي ضرورية لألسباب اآلتية

القرارات املقارنة بين مجموعة من البدائل، وهذه العملية تتطلب القوائم املالية معدة تتطلب عملية اتخاذ  املقارنة: -1

وفق اسس موحدة، و بما أن هدف املحاسبة هو توفير معلومات مفيدة التخاذ القرارات ال فإن املعايير املحاسبية 

 تسهل عملية املقارنة عن طريق توحيد األسس التي تعد بموجبها تلك القوائم.

إن توحيد األسس إلعداد القوائم املالية ضروري ملتخذي القرارات، فإذا كانت :ة معالجة املعلومات املحاسبيةكلف -2

القوائم املالية املحاسبية معدة وفق أسس مختلفة و متعددة، و يحتاج متخذ القرار إلى طريقة معينة لتوحيد أسس 

عالجة هذه القوائم املالية التي من املمكن االستغناء إعدادها، و هذا من شأنه يكلف متخذ القرار كلفة إضافية مل

 عنها فيما غذا كانت األسس موحدة عن طريق املعايير املحاسبية.

معظم مستخدمي القوائم املالية لديهم قدرة محددة على فهم املعلومات املحاسبية، : القدرة على فهم املعلومات -3

ر موحدة، يكون من الصعب على مستخدمي هذه املعلومات فإذا تم إعداد هذه القوائم املالية وفق أسس غي

 االستفادة منها بشكل فعال في إجراء املقارنات بين الوحدات أو بين املدد املالية للوحدة نفسها.

                                                             
ودورها في تطوير مهنة المحاسبة في العراق، دراسة  عبد هللا، فيصل نجم الدين، التوافق بين القواعد المحاسبية العراقية و المعايير الدولية-1

,تاريخ االطالع www .issuu .com،2012تحليلة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية االدارة و االقتصاد، جامعة صالح الدين، أربيل، 

 .39,ص:2016/ 12



 الفصل األول:
 

21 
 

إن املعايير املحاسبية مدعومة منطقيا و تشير إلى نقاط التقاء املحاسبين، ألنه البد من وجود نوع  الدعم املنطقي: -4

اء بينهم في العمل، فاملعايير املحاسبية هي بمثابة نقطة التقاء حتى و إن كانوا يعملون في وحدات اقتصادية من االلتق

 مختلفة و في بلدان مختلفة.

للمعايير املحاسبية أهمية كبيرة في جذب االستثمار، فاملستثمر حتى يستثمر  انسيابية االستثمار بين البلدان: -5

 أمواله في وحدات اقتصادية معين البد أن يقوم بإجراء املقارنات بين الوحدات االقتصادية التي من املمكن 

موحدة عند إعداد القوائم االستثمار فيها في مختلق البلدان وإن ما يسهل عملية املقارنة هو اتباع طرائق محاسبية  -6

 املالية، و هذا ما توفره املعايير املحاسبية املوحدة.

فضال عن أهمية التي اشار إليها "عبد هللا" ملعايير املحاسبة الدولية كونها تعمل أساس للتأكد من الحصول على 

 1أكبر قدر من العدالة مخرجات األنظمة املحاسبية.

 توافرها في معايير املحاسبة الدولية.الخصائص الواجب : املطلب الثالث

البد من معرفة الخصائص األساسية الواجب توافرها في املعايير املحاسبة الدولية حتى تحقق الفائدة املرجوة من 

 :2وجودها، وهي كاآلتي

ألهداف بمعنى أن تتم صياغة تلك املعايير في ضوء اانسجام املعايير املحاسبية مع اإلطار املفاهيمي للمحاسبة:  .1

 و املفاهيم املحاسبية التي تسعى إلى خدمة كافة مستخدمي املعلومات املحاسبية.

أي أن املعايير يجب أن تكون متسقة منطقيا من االتساق املنطقي الداخلي و الخارجي للمعايير املحاسبية:  .2

الناحية الخارجية )اي الناحية الداخلية ) أي عدم وجود تناقض أو تعارض بين معيار محاسبي و آخر( و من 

 عدم وجود تعارض بين املعيار و مكونات النظرية املتمثلة باألهداف و املفاهيم و املبادئ املحاسبية(.

يجب أن تكون نابعة من الواقع و تتالءم مع الظروف البيئية املحيطة كما تكون واقعية املعايير املحاسبية:  .3

 متالئمة مع األعراق املحاسبية السائدة.

باإلضافة إلى ما ذكر يجب أن تتسم عملية وضع املعايير املحاسبية نفسها باملرونة و رونة و االستمرارية: امل .4

االستمرارية انسجاما مع التغيرات في الظروف البيئية املحيطة، وأن تكون قابلة للتجديد و اإلضافة دون أن 

 تصاحبها إجراءات معقدة.

تحيز تجاه لبلوغ هدف محدد مقدم ملصلحة طرف معين، فاملعايير يجب اي عدم الحيادية املعايير املحاسبية:  .5

أن تكون خالية من التحيز وإال لن تكون هناك قوائم مالية يمكن االعتماد عليها وسوف يفقد املستخدمون 

 الثقة بتلك القوائم، مما يؤدي إلى عدم استخدام  املعلومات التي تتضمنها.

تبار أن املعايير تعد من أهم أدوات التطبيق العملي، لذا يجب مراعاة كافة باعمالءمة املعايير املحاسبية:  .6

الظروف البيئية املحيطة عند إعدادها، بحث تكون مالئمة لواقع التطبيق العملي، و هذا يتطلب املوائمة بين 

 املتطلبات الفكر و متطلبات التطبيق.

حاسبية مفهومة من قبل املستخدمين و يتم ذلك عم يجب أن تكون املعايير املمفهومية املعايير املحاسبية:  .7

 طريق أخذ رأي الجهات املستفيدة عند إعدادها.

و لكي تكون معايير املحاسبة الدولية تتميز باملرونة وقابلية التعديل و التغيير بحسب التغير في الظروف 

ساحة األعمال في البيئة االقتصادية،  االقتصادية، فوضع املعايير و تحديثها عملية مستمرة، تستجيب للمستجدات على

                                                             
 .62-61,ص:ص, مرجع سبق ذكرهأبوزيد، محمد المبروك، ،  -1
 .39:،ص  ,مرجع سبق ذكرهينعبد هللا، فيصل نجم الد -2
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فوضع املعايير و تحديثها عملية مستمرة، تستجيب للمستجدات على ساحة األعمال في البيئة الدولية وتواكب التغيرات  

و التطورات على الساحة االقتصادية باعتبار املحاسبة جزءا ال يتجزأ منها، ويأخذ التطور املستمر في معايير املحاسبة 

ولية، مثل ) تعديل املعايير"إلغاء بعض البدال املحاسبية و في تعديل التعريفات وايضا في إلغاء بعض املمارسات الد

املحاسبية"، دمج التفسيرات في املعايير، دمج بعض املعايير بعضها ببعض، سحب بعض املعايير، إلغاء بعض املعايير 

 بمعايير الحقة(.

 في معايير املحاسبة الدولية التي تسمح باستخدام أساليب املحاسبة اإلبداعية: : الفجوات املوجودةاملطلب الرابع

تقوم الباحثة بتوضيح معايير املحاسبة الدولية و شرحها و غشارة إلى تلك املعايير التي فيها ثغرات و فجوات و 

 التي تسمح باستخدام اساليب املحاسبة اإلبداعية حسب التسلسل اآلتي:

                                                                                                                                                            (:1املحاسبي الدولي رقم )املعيار 

                                                                                                                                                                       عرض القوائم املالية:

تعتبر القوائم املالية من أهم مصادر املعلومات التي يعتمد عليها املستثمرون و املقرضون املحللون املاليون و  -

تصادية في عملية اتخاذ القرارات االقتصادية املتعلقة بالوحدة غيرهم من األطراق املهتمة بأمر الوحدة االق

االقتصادية، ورغم وجود تشابه في طبيعة املعلومات املالية املتعلقة بالوحدة االقتصادية التي تحتاج إليها 

األطراف املختلفة، إال أن هناك باملقابل بعض االختالفات في احتياجات تلك األطراف من املعلومات، فقد 

حتاج املستثمرون غلى بعض املعلومات التي قد تختلف عن املعلومات التي يحتاج إليها املقرضون أو التي ي

تحتاج إليها السلطات الضريبية، ونظرا لصعوبة إعداد أكثر من مجموعة من القوائم املالية املختلفة يلبي كل 

لية واحدة تدعى القوائم املالية ذات الغرض منها جهة معينة من مستخدمي القوائم املالية، يتم إعداد قوائم ما

العام بحيث تلبي تلك القوائم معظم ما تحتاج إليه األطراف الخارجية املهتمة بأمر الوحدة االقتصادية، 

ويحتوي القوائم عادة باإلضافة غلى القوائم املالية معلومات أخرى إضافية قد ال تتطلبها معايير املحاسبة و 

ولي، فقد يتضمن التقرير السنوي عرضا دعائا للخدمات أو املنتجات التي تتعامل بها الوحدة اإلبالغ املالي الد

االقتصادية ،ولكي تحقق املنظمات املهنية ملستخدمها الفائدة اإلعالمية الالزمة التخاذ القرارات اشترطت توفير 

آخرون( تحديد أهداف املحاسبة و ، ويرى )حسن و 1" اإلفصاح" الكافي في هذه التقارير و الكشوفات املالية 

التقارير املالية بمثابة الخطوة األولى في في  النظام املحاسبي ملا لهذا التحديد من أهمية في الحكم على كفاءة 

التطبيقات العملية الجارية و البديلة و صياغة املعايير املحاسبية و تطويرها، وتتضمن صياغة األهداف 

ستفيدة من التقارير املالية و ماهية املعلومات املحاسبية املطلوبة من قبل تلك املحاسبية تحديد الجهات امل

، ويالحظ أن القوائم املحاسبية تحتوي على معلومات مكية كما 2الجهات وطرق توصيلها في الوقت املناسب

يين يتضح ذلك من التعريف الذي اعتمدته املجموعة الدراسية التي شكلتها جمعية املحاسبين القانون

، و التعريف نص على أن: 1973األمريكيين تحديد أهداف املحاسبة املالية و اهداف القوائم املالية عام 

                                                             
، الحبيطي، قاسم محسن، قياس خسارة المعلومات في تجميع بنود التقارير و الكشوفات المالية في النظام المحاسبي الموحد للمصارف العراقية -1

,تاريخ االطالع ao-academy.org /ar،2003، كلية اإلدارة و االقتصاد، جامعة الموصل، 72، العدد ا25مجلة تنمية الرافدين، المجلد

 .200,ص:12/2016
حسن، عبد الفتاح أمين و اآلخرون، ثائر صبري الغبان وبشرى نجم عبد هللا، صياغة أهداف المحاسبة و التقارير المالية في ظل اختالف -2

, www.aisj.net، 2007امعة بغداد، ، كلية اإلدارة و االقتصاد، ج47، العدد13المتغيرات البيئية، مجلة العلوم اإلقتصادية و اإلدارية، المجلد

 .204,ص:12/2016تاريخ االطالع 

http://www.aisj.net/
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املحاسبة هي نشاط خدمي، ووظيفتها هي اإلمداد باملعلومات الكمية اساسا ذات الطبيعة املالية عن انشطة 

 الوحدات االقتصادية التي تفيد في اتخاذ قرارات اقتصادية.

( إلى وصف اسس عرص القوائم املالية املعدة لالستخدام العام، وذلك 1عيار املحاسبة الدولي رقم )يهدف م -

بهدف ضمان قابلية املقارنة للقوائم املالية لنفس الوحدات االقتصادية املالية املعدة لالستخدام العام، وذلك 

ية عبر املدد املالية املتتالية و املقارنة بين بهدف ضمان قابلية املقارنة للقوائم املالية لنفس الوحدات االقتصاد

القوائم املالية مع الوحدات االقتصادية األخرى التي تعمل في نفس املجال و حتى تكون هذه القوائم ذات جودة 

 عالية يجب أن تحتوي على معلومات و بيانات مالئمة و ذات مصداقية و موثوقية.

 للمعيار تتلخص فيما يأتي:و بناء عليه فإن األهداف الرئيسية 

 تحديد األسس الواجب اتباعها لعرض القوائم املالية ذات الغرض العام. .1

التأكيد على توفر خاصية املقارنة بين القوائم املالية للوحدة االقتصادية نفسها عبر املدد امللية املتتالية و  .2

 نفسه.بين القوائم مع الوحدات االقتصادية األخرى التي تعمل في املجال 

تحديد اإلطار العام إلعداد و عرض القوائم املالية، و تحديد الحد األدنى من البيانات الواجب نشرها في  .3

 القوائم املالية.

لم يحدد املعيار التفاصيل الخاصة باالعتراف و القياس و اإلفصاح عن عمليات دقيقة و محددة، بل ترك  .4

 هذه األمور للمعايير األخرى.

( املحتويات و الشكل الذي يتوجب أن تعرض به القوائم ذات الغرض 1اسبة الدولي رقم )يغطي معيار املح -

العام التي يتم إعدادها و عرضها طبقا ملعايير اإلبالغ املالي الدولية ) أو ما تسمى املعايير الدولية للتقارير املالية(، 

ستخدمي القوائم املالية الذين ال يملكون ويقصد بالقوائم املالية ذات الغرض العام تلك القوائم التي تخدم م

 السلطة أو التأثير في الحصول على بيانات أو قوائم تلبي حاجاتهم الخاصة من املعلومات.

 

 و بالتالي فإن املعيار ال ينطبق على ما يأتي: -

الوحدة  القوائم املالية ذات الغرض الخاص التي قد تحتاجها إدارة الوحدة االقتصادية أو اي جهات أخرى من .1

 االقتصادية ) القوائم املالية املرحلية املختصرة(.

الوحدات االقتصادية التي ليست لها حقوق ملكية مثل الصناديق املشتركة، و الوحدات االقتصادية التعاونية  .2

 إال إذا تم تعديل عرص حصص األعضاء أو املشاركين فيها.

للربح حيث ال ينطبق عليها الكثير من املفاهيم الواردة الوحدات االقتصادية الحكومية و الخاصة غير الهادفة  .3

في القوائم املالية للمنشآت الهادفة للربح، ويمكن أن ينطبق املعيار إذا تم تعديل بعض املفاهيم و املسميات 

 1الواردة فيه لتالئم تلك الوحدات االقتصادية.

و فضال عن كل هذا فإن )شرويدر و آخرون( اشاروا في كتابهم إلى أثر معايير املحاسبة الدولية على القوائم املالية فيما 

نتائج مشروع كان يهدف إلى تحليل األثر املترتب على الفروق و  1996يأتي: نشر مجلس معايير املحاسبة املالية سنة 

و معايير املحاسبة األمريكية املبادئ املحاسبية و املتعاف عليها وقد تم تحديث التشابهات بين معايير املحاسبة الدولية 

                                                             
ة، الشعير، مصطفى محمد علي سيد، تأثير المعلومات المحاسبية المنشورة على اتخاذ قرارات االستثمار في األوراق المالية، مع دراسة تطبيقي1

 ,2006, امعة االسكندريةكلية التجارة، ج رسالة ماجستير،

  repository.sustech.edu  ، تاريخ ااالطالع 2016/12,ص:148.
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لتشمل معايير إضافة لم تشملها الدراسة ) السابقة(  الحالية، قد تم تحليل كل معيار من  1999هذه الدراسة الحقا سنة 

 معايير مجلس معايير املحاسبة الدولية في محاولة لتحقيق ما يلي:

    املتعارف عليها.  و مبادئ املحاسبةالشبه و االختالف بين معايير املحاسبة الدولية، و تحديد أوجه 

                                                                      ختالف بينهما و أهميتها النسبيةتقييم أثر أوجه الشبه و اال  .1

 إعطاء أمثلة إذا أمكن. .2

علمية التي بذلت لتحديد أهداف القوائم املالية فهي املحاولة التي قام بها مجمع املحاسبين أما من أهم املحاوالت ال

تم تكوين لجنة لهذا الغرض عرفت باسم لجنة تروبلود ولقد جاء تقرير هذه اللجنة  1971القانونيين األمريكي، ففي عام 

متدرجة من العموميات إلى الخصوصيات، و شامال ألثني عشر هدفا يكون في مجموعها هيكل متسق له عدة مستويات 

 فيما يأتي شكل يوضح البناء الهيكلي ألهداف التقارير املالية و مستوياتها لالستخدام:

 ( :البناء الهيكلي الهداف التقارير املالية 2-1شكل )ال                              
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 .1990املصدر  : الشيرازي ,عباس مهدي ,نظرية املحاسبة,الطبعة االولى , دار السالسل للطباعةو النشر و التوزيع,الكويت,
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و من هنا تقوم الباحثة بتوضيح الثغرات و الفجوات التي تسمح باستخدام أساليب املحاسبة اإلبداعية و التي هي 

استخدام اساليب املحاسبة اإلبداعية في كل من قائمة الدخل و قائمة  موجودة في هذا املعيار، هناك بإمكان املحاسب

 املركز املالي كما يأتي:

 أوال: أساليب املحاسبة اإلبداعية املستخدمة في قائمة الدخل:

يمكن استعراض أهم األساليب و الطرق املستخدمة للتالعب في إطار املحاسبة اإلبداعية في قائمة الدخل باألساليب 

 1:اآلتية

 أساليب املحاسبة اإلبداعية فيما يخص املصاريف: -أ

أن هذا النوع من التالعب ذو عالقة بحسابات نقل املصاريف الجارية إلى فترات محاسبية سابقة أو الحقة: .1

املوجودات حيث من املعروف أن املصارف املترتبة على تنفيذ األعمال قد تؤدي إلى تحقيق منافع قصيرة األجل 

و الرواتب و اإلعالنات التي تحسم مباشرة من اإليرادات، وقد تؤدي إلى منافع بعيدة األجل املباني مثل اإليجارات 

و اآلالت التي تعد موجودا يحسم اندثارها على مدى طويل األجل، في الوقت الذي تكون الفائدة منها قد تحققت 

نفعة، وبالتالي يتم تسجيله فعليا، وفي بعض األحيان فإن بعض بنود هذه املوجودات تصبح عديمة امل

 كمصاريف تخصم مباشرة من الدخل.

تقوم إدارة بعض الوحدات االقتصادية في بعض األحيان اإلخفاق في تسجيل أو تخفيض غير مالئم املطلوبات: .2

لغايات خاصة فيها مثل ارتباط االلتزامات بشؤون قضائية، أو االلتزامات بالشراء باإلفصاح املتحفظ عن 

 لتي تحدث في حسابات االلتزامات.التغيرات ا

تستخدم نقل املصروفات املترتبة على الوحدة االقتصادية مستقبال إلى املدة املالية الحالية لظروف خاصة:  .3

هذه األساليب في األوقات الصعبة التي تواجهها الوحدات االقتصادية، ألن تراجع األعمال و غيرها من النكسات 

ءات في السجالت املحاسبية لذلك على أمل أن املستقبل سيكون أفضل، و بهدف يدفع املديرين إلى عمل إجرا

 التخفيف من األعباء عن الوقت الراهن على حساب مستقبل جيد متوقع.

 أساليب املحاسبة اإلبداعية فيما يخص اإليرادات: -ب

ت املتبعة فإن حسب اإلجراءاتسجيل اإليراد بشكل سريع فيما إذا كانت عملية البيع ال تزال موضع شك:  -1

تسجيل الدخل يتم بعد اكتمال عملية تبادل املنفعة، و في هذه الطريقة يتم االعتراف محاسبيا و دفتريا بالدخل 

 املترتب على عملية البيع قبل أن تكتمل العملية ذاتها على أرض الواقع و قبل اكتمال عملية تبادل املنفعة.

 سجيل إيرادات وهمية أو مزيفة.تتمثل هذه الطريقة في تتسجيل إيراد مزيف:  -2

تتمثل هذه الطريقة في قيام إدارة وحدة اقتصادية ما بزيادة ايراداتها زيادة اإليرادات من خالل عائد ملرة واحدة:  -3

واحدة، وهي تعتبر من أساليب التالعب الشائعة، إذ تعطي هذه املمارسات صورة ايجابية عن إدارة الوحدة 

ايراداتها و أرباحها في الوقت الذي يكون فيه أداؤها سيئا و عادة ما يتم التعامل مع االقتصادية من خالل زيادة 

 هذا النوع من العائدات، باإلشارة إلى أنه ناجم عن عمليات غير جوهرية و غير تشغيلية.

( و نقلها تهدف هذه الطريقة إلى تخفيض األرباح الجارية ) الحاليةنقل اإليرادات الجارية إلى مدة مالية الحقة:  -4

إلى مدة مالية الحقة تكون الحاجة إليها أكثر إلحاحيه، وعادة ما تستخدم هذه الطريقة عندما تكون أوضاع 

                                                             
ركات مطر و حلبي,ليندا حسن,دور المدقق الحسابات الخارجي في الحد من اثار المحاسبة االبداعية على موثوقية البيانات الصادرة عن الش1

 ,2009المساهمة  العامة االردنية,

  www.iasj.net,تاريخ االطالع 2016/12 ,ص,ص:12-10.
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الوحدة االقتصادية في السنة الجارية ممتازة، فتقوم بترحيل هذه األرباح إلى فترات مستقبلية تعتقد إدارة 

روف محاسبيا أن اإليرادات يجب أن تسجل خالل الوحدة االقتصادية أنها يمكن أن تكون عصبية، من املع

 املدة املالية التي تحققت و اكتسبت فيها، إذا تمت الخدمات املقدمة مقابل هذه اإليرادات في املدة املالية نفسها.

 ثانيا: أساليب املحاسبة االبداعية املستخدمة في قائمة املركز املالي:

و  1معلومات حول طبيعة و حجم املوارد املتاحة لدى الوحدة االقتصاديةترتبط أهمية املركز املالي بما توفره من 
املطلوبات تجاه املقرضين و املالكين، و كذلك تساعد في التنبؤ بمبالغ وتوقيت التدفقات النقدية املستقبلية، إن  املنافع 2

ي مقدمتها أن أعلب املوجودات و التي تحققها قائمة املركز املالي يجب أن تقيم في ضوء مجموعة من املحددات يأتي ف

املطلوبات تقيم بالكلف التاريخية وهي ال تظهر العديد من العناصر التي لها قيمة مالية مؤثرة كاملعرفة و مهارات 

 العاملين، و فيما يأتي عرض لفرص التالعب بالقيم املحاسبية باستخدام أساليب املحاسبة اإلبداعية في هذه القائمة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  1مطر وحلبي,مرجع سبق دكره,ص,ص:13-12.
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 التالعب بالقيم املحاسبية باسخدام اساليب املحاسبة االبدعية: (2-1) الجدول 

في الحد من اثار املحاسبة االبداعية على موتؤقية البيانات املالية الصادرة املصدر:مطر ,محمد و حلبي, ليندا حسن ,دور املدقق الحسابات الخارجي 

 2009االردن ,  -عن الشركات املساهمة العامة االردنية , جامعة الشرق االوسط

 

 

 

 

 

 

 :املوجودات الثابتة

حيث ال يتم االلتزام بمبدأ التكلفة التاريخية في تحديد القيمة 

املدرجة لها في املركز املالي، كذلك يتم التالعب في نسب االندثار 

املتعارف عليها للموجودات عن طريق تخفيضها عن تلك النسب 

 املستخدمة في السوق 

 :املوجودات غير امللموسة

في تقييم بنود املوجودات غير امللموسة مثل العالمة التجارية، شهرة املحل، خبرة حيث تتم املبالغة 

االختراع، إضافة إلى االعتراف املحاسبي باملوجودات غير امللموسة، بما يخالف املوجودات و القواعد 

إجراء املنصوص عليها ضمن معايير املحاسبة الدولية مثل االعتراف بالشهرة غير املشترات، إضافة إلى 

 تغييرات غير مبرة في طرق اإلطفاء املتبعة في تخفيض هذه املوجودات.

 

 االستثمارات املتداولة:

يتم التالعب في أسعار السوق التي تستخدم في تقييم األوراق 

املالية، إضافة إلى إجراء تخفيضات غير مبررة في مخصصات 

 انخفاض األسعار.

 :النقدية

اإلفصاح عن البنود النقدية املقيدة، و التالعب في أسعار الصرف املستخدمة في يتم في هذا البند عدم 

 ترجمة البنود النقدية املتوفرة من العمالت األجنبية.

 :املخزون

في هذا البند ترتكز عمليات التالعب و ممارسة أسليب املحاسبة 

اإلبداعية في تضمين كشوفات جرد بنود بضاعة راكدة و 

 إلى عمليات التالعب في اسعار تقييمها.متقادمة إضافة 

 الذمم املدينة:

يتم التالعب هنا من خالل عدم الكشف عن الديون املتعثرة، بهدف تخفيض قيمة مخصص الديون 

املشكوك فيها، وإجراء أخطاء متعمدة في تصنيف حسابات الذمم املدينة، من تصنيف الذمم طويلة 

 ين سيولة الوحدة االقتصادية.األجل على أنها اصول متداولة بهدف تحس

 االستثمارات طويلة األجل:

تغيير الطرق املحاسبية املتبعة في املحاسبة عن االستثمارات 

طويلة األجل، من طريقة التكلفة إلى طريقة حقوق امللكية 

 كاملثال.

 املوجودات الطارئة:

رادات املتوقع تحصيلها من دعوى يتم إثبات املوجودات الطارئة قبل التأكد من تحققها، مثل إثبات اإلي

 قضائية على أحد الزبائن قبل إصدار الحكم فيه.

 املطلوبات املتداولة )قصيرة األجل(:

مثل عدم إدراج األقساط املستحقة خالل العام الجاري من 

القروض طويلة األجل ضمن املطلوبات املتداولة، بهدف تحسين 

 نسب السيولة.

  املطلوبات طويلة األجل:

مثل الحصول على قروض طويلة األجل قبل إعالن امليزانية، بهدف استخدامها في تسديد القروض 

 قصيرة األجل، لتحسين نسب السيولة.
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 (:2املعيار املحاسبي الدولي رقم )

 املخزون:

( " املخزون" وصف املعالجة املحاسبية للمخزون، ويشكل أساس ي تحديد مبلغ 2يتناول معيار املحاسبة الدولي رقم )
التكلفة التي يجب أن يتعرف بها كاملوجود تحت مسمى املخزون الذي سيظهر ضمن املوجودات في امليزانية العمومية حتى 1

ما يتم بيع ذلك املخزون، و يمكن تعريف املخزون بأنه مجموع السلع التي يتم االعتراف باإليرادات املتعلقة بها وذلك عند

تشتريها الوحدة االقتصادية بهدف بيعها أو تصنيعها في دورة النشاط العادي للوحدة االقتصادية، و عادة يتكون 

في الوحدات  املخزون في الوحدات االقتصادية التجارية من عنصر واحد فقط هو البضاعة الجاهزة، أما املخزون

 االقتصادية الصناعية فيتكون من العناصر الثالثة اآلتية:

 املواد الخام. .1

 البضاعة تحت التشغيل. .2

 البضاعة تامة الصنع. .3

و إن املخزون يمثل بضاعة معدة للبيع خالل الدورة التشغيلية العادية للوحدة االقتصادية أي سيتحول إلى نقدية خالل 

حد املكونات األساسية للموجودات املتداولة األساسية و كذلك يعد عنصرا اساسيا من مدة نقل عادة سنة فإنه يعد أ

 مكونات راس مال العامل.

 ( إلى:2يهدف معيار املحاسبة الدولي رقم ) -

 وصف املعالجة املحاسبية للمخزون، حيث يوفر املعيار اإلرشادات و القواعد التي تحدد تكلفة املخزون. .1

 ملخزون كاموجود ثم كيفية االعتراف به كمصروف الحقا.بوصف كيفية االعتراف با .2

 بيان كيفية تحديد صافي القيمة القابلة للتحقق للمخزون. .3

 توضيح أساليب قياس تكلفة املخزون. .4

يغطي املعيار البضاعة تامة الصنع و البضاعة املعدة للبيع في العمليات العادية للوحدة االقتصادية، و  -

 ألدوات و ) و املواد التي تستخدم في عملية االنتاج )املواد الخام(.البضاعة تحت التشغيل، و ا

 و ال يغطي املعيار ما يأتي: -

و التي تعالج ضمن معيار  خدمات املرتبطة بها مباشر األعمال قيد االنشاء الناجمة عن عقود اإلنشاء، عقود ال .1

 ( عقود اإلنشاء.11املحاسبة الدولي رقم )

 ( األدوات املالية: االعتراف و القياس.39معالجتها بموجب معيار املحاسبة الدولي رقم ) األدوات املالية التي تتم .2

املوجودات البيولوجية املرتبطة بالنشاط الزراعي، و االنتاج الزراعي حتى نقطة الحصاد، و تتم املحاسبة عنها  .3

 ( الزراعة.41وفق معيار املحاسبة الدولي رقم )

 

 

 

                                                             
  1ابو نصار وحميدات,مرجع سبق ذكره,ص,ص:67-66.
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 على قياس املخزون املحتفظ به من قبل:و ال ينطبق هذا املعيار 

منتجي املنتجات الزراعية و االنتاج الزراعي بعد الحصاد و املعدن و املنتجات املعدنية، إال إذا كان يتم قياسها  .1

 بصافي القيمة القابلة للتحقق، عندها يعترف بها في قائمة الدخل في املدة الحالية.

يع البضائع الذين يقومون بقياس مخزونهم بالقيمة العادلة مطروحا الوحدات االقتصادية التجارية، وسطاء ب .2

منها تكاليف البيع املقدرة، حيث يتم االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة مطروحا منها تكلفة بيع املخزون 

 املقدرة في قائمة الدخل في مدة التغيير.

 ون، و الذي يدور حول املحاور الرئيسية اآلتية:أقر مجلس املعايير املحاسبية الدولية معيارا خاصا باملخز 

 تحديد املعالجة املحاسبية للمخزون و كيفية االعتراف به كمصروفات و كيفية قياسه. .1

التزويد بدليل لتحديد تكلفة املخزون و االعتراف الالحق باملصروفات بما في ذلك أي تخفيضات في تكلفة  .2

ادا إلى قاعدة التكلفة أو القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل، وذلك بدال املخزون إلى القيمة القابلة للتحقق، استن

 من القاعدة املشهورة السابقة و هي التكلفة أو السوق أيهما أقل.

 عكس خسارة االنخفاض في املخزون عند توفر مجموعة من الشروط. .3

بموجب هذا املعيار والتأكيد  LIFOالتعرف على أساليب تسعير املخزون و إلغاء أسلوب الوارد أخيرا صدارا أوال  .4

وذلك بسبب ارتفاع معدالت التضخم، و بما  FIFOعلى استخدام طريقة تسعير املخزون الوارد أوال  صادرأوال 

 يبقى آخر األسعار اي أحدثها، و تتالءم هذه الطريقة مع ظروف التضخم االقتصادي. FIFOأن بموجب طريقة 

 سمح باستخدام أساليب املحاسبة اإلبداعية و التي موجودة في هذا املعيار:أما أهم الثغرات و الفجوات التي ت

فعند إعداد القوائم املالية يتطلب هذا املعيار تقييم املخزون بالتكلفة أو الصافي القيمة القابلة للتحقق ايهما اقل، وعند 

 خزون و يتعرف به في قائمة الدخل.انخفاض املخزون عن مبلغ التكلفة يتم االعتراف بالفرق كمصروف هبوط أسعار امل

 و أيضا هناك خيار آخر في يد املحاسب عند تحديد تكلفة املخزون ألن هناك أكثر من الطرق لتحديدها و هما:

 1طريقة التمييز املحدد: -1

ري و يتوجب استخدام طريقة التمييز العيني لتحديد تكلفة بنود املخزون في حالة كون كل مجموعة من بنود املخزون تشت

 تستعمل ملنتج أو منتجات محددة و ال يوجد تداخل في استعمال املخزون بين املنتجات املختلفة.

 الطرق االفتراضية لتحديد تكلفة املخزون: -2

أوجب املعيار استخدام طريقة الوارد أوال صادر أوال أو طريقة املتوسط املرجح لتحديد تكلفة املخزون في  -أ

الحاالت التي ال يمكن استخدام طريقة التمييز العيني، في حين لم يسمح املعيار باستخدام طريقة الوارد أخيرا 

ك ألن هذه الطريقة ال تتماش ى مع مفهوم القيمة ، وذل2003صادرا أوال و التي كان يسمح باستخدامها قبل العام 

 العادلة التي تعتبر االتجاه الحالي ملجلس معايير املحاسبة الدولية.

 تقوم طريقة الوارد أوال صادر أوال على مفهوم أن املخزون الذي يتم شراءه جديدة، أو الذي يتم بيعه في البداية. -ب

وسط تكلفة املخزون عند كل عملية شراء حديدة، أو على تتطلب طريقة املتوسط املرجح إعادة احتساب مت -ت

 أساس دوري وفق نظام الجرد املستخدم في الوحدة االقتصادية.

                                                             
  1ابو نصاروحميدات,مرجع سبق ذكره,ص,ص:72-71.
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يجب استخدام أسلوب وطريقة تحديد تكلفة املخزون نفسها لكل مجموعة من بنود املخزون تتشابه في طبيعتها  -ث

مختلفة ملجموعات املخزون املختلفة، ال يجوز و مجال استخداماتها، إال أنه يمكن استخدام طرق و أساليب 

استخدام طرق مختلفة من طرق تحديد تكلفة املخزون بسبب االختالف في املوقف الجغرافي للمخزون أو 

 1بسبب اختالف قوانين الضريبة من منطقة ألخرى.

 (:7املعيار املحاسبي الدولي رقم )

 قائمة التدفقات النقدية:

( "قائمة التدفقات النقدية" متطلبات إعداد قائمة التدفقات النقدية، و هي 7لدولي رقم )يتناول معيار املحاسبة ا

القائمة التي تبين املقبوضات النقدية و املدفوعات النقدية للوحدة االقتصادية خالل مدة معينة، يصنف املعيار 

ستمرارية، وتدفقات من األنشطة التدفقات النقدية إلى تدفقات من األنشطة التشغيلية و تدفقات من األنشطة اال 

 ( تلك النشاطات كما يأتي:7التمويلية، وقد عرف معيار املحاسبة الدولي رقم )

و النشطات األخرى التي ال   اإليراد في الوحدة االقتصادية  النشاطات التشغيلية: هي النشاطات الرئيسية لتوليد .1

 تعتبر من النشطات االستثمارية أو التمويلية.

االستثمارية: هي النشطات املتمثلة في امتالك املوجودات طويلة األجل و التخلص منها، و غيرها من  النشطات .2

 االستثمارات التي ال تدخل ضمن البنود التي تعادل النقدية.

النشاطات التمويلية: هي النشاطات التي تنتج عنها تغيرات في حجم و مكونات ملكية رأس املال و عمليات  .3

 تقوم بها الوحدة االقتصادية. االفتراض التي

  يهدف هذا املعيار إلى ضمان توفير املعلومات حول التغيرات في النقدية و ما يعادلها للوحدة االقتصادية

بواسطة قائمة التدفقات النقدية، ستصنف هذا املعيار مصادر التدفقات النقدية إلى التدفقات من 

ية، وذلك ملساعدة مستخدمي القوائم املالية بمعلومات لتقييم النشاطات التشغيلية و االستثمارية و التمويل

 الوضع النقدي من حيث توفر السيولة و توقيتها.

  إن نطاق هذا املعيار هو على الوحدة االقتصادية إعداد قائمة التدفقات النقدية بموجب متطلبات هذا

 عنها القوائم املالية.املعيار، وعرضها كجزء مكمل للقوائم املالية األخرى ألي مدة تقدم 

  ومن هنا تقوم الباحثة بتوضيح على الثغرات و الفجوات التي تسمح باستخدام أساليب املحاسبة اإلبداعية و

 التي هي موجودة في هذا املعيار:

تعرض قائمة التدفقات النقدية جميع التدفقات النقدية  الداخلة والخارجة من حيث مصادرها و استخداماتها خالل 

زمنية معينة، ويهدف إعداد هذه القائمة إلى مساعدة املستثمرين، والدائنين، و الدارسين، و عيرهم في تحليل مدة 

 النقدية من خالل توفير معلومات مالئة عن مصادر التدفقات و املدفوعات النقدية خالل مدة زمنية معينة، مثل.

استثمارية أو نفقات تمويلية و العكس، و هذه يقوم املحاسب بتصنيف النفقات التشغيلية، باعتبارها نفقات  .1

 اإلجراءات و املمارسات ال تؤثر في القيم النهائية و ال تعيرها.

                                                             
  1ابو نصار وحميدات,مرجع سبق ذكره,ص:102.
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كذلك تستطيع الوحدة االقتصادية دفع تكاليف التطوير الرأسمالي و تسجلها باعتبارها تدفقات نقدية  .2

و بالتالي فإن هذه املمارسات تزيد من    يلية، استثمارية خارجة و تبعدها عن تدفقات النقدية الخارجة التشغ

 التدفقات النقدية الداخلة.

كذلك تتوفر إمكانية التالعب بالتدفقات النقدية التشغيلية بهدف التهرب جزئيا من دفع الضرائب، فمن خالل  .3

 عمل تعديالت في التدفقات النقدية التشغيلية/ مثل تخفيض مكاسب بيع االستثمارات و بعض حقوق امللكية

و كذلك الحال  بالنسبة للعمليات عير املكتملة، حيث إنها تؤثر في التدفقات النقدية التشغيلية، من خالل إزالة 

تأثير الضريبة عن هذه العمليات من التدفقات النقدية التشغيلية، إذ أن اي نقد يتم تسلمه نتيجة العمليات 

عن نشاطات استثمارية، لذلك اصناء حساب التدفقات غير املكتملة أو نتيجة للتخلص منها يتم اعتباره ناجما 

النقدية التشغيلية، تتم غزالة تأثير مكاسب أو خسائر العمليات التشغيلية غير املكتملة أو التخلص منها من 

 الدخل الصافي.

التالعب بالدخل من العمليات املستمرة، وذلك إلزالة البنود غير املتكررة، و كذلك حيث من خالل عدم  .4

يف األسهم اململوكة للوحدة االقتصادية باعتبارها اهما تجارية، حيث يمكن تصنيفها كاستثمارات جارية تصن

 أو غير جارية اعتمادا على مدة االحتفاظ بها.

 (:8املعيار املحاسبي الدولي رقم )

 السياسات املحاسبية، و التغيرات في التقديرات املحاسبية، و األخطاء: 

تحتاج إدارة الوحدة االقتصادية في كثير من األحيان إلى املفاضلة بين طرق و إجراءات محاسبية بديلة في تسجيل 
املعامالت و في إعداد القوائم املالية لغرض تحديد السياسة املحاسبية للوحدة االقتصادية، و هي مجموعة من أدوات 1

دية في انتاج و توصيل املعلومات املالية، و تتمثل بالقواعد و الطرق التطبيق العلمي املستخدمة من قبل الوحدة االقتصا

و االجراءات املحاسبية التي يستعين بها املحاسب في تسجيل املعمالت و في إعداد القوائم املالية، و نظرا لتعدد بدائل 

صادية بما يالئم ظروفها، وقد السياسية املحاسبية تقع على اإلدارة مسؤولية تحديد السياسية املحاسبية للوحدة االقت

 تقوم الوحدات االقتصادية في بعض األحيان بإحداث تغيير أو أكثر في سياساتها املحاسبية املتبعة في السنوات السابقة.

 (:10املعيار املحاسبي الدولي رقم )

 األحداث الالحقة إلعداد امليزانية:

إن الوحدة االقتصادية كائن ينبض بالحياة و تتميز األحداث و العمليات املالية فيها باالستمرارية، حيث إن  
بعضها يؤثر على املركز املالي للوحدة االقتصادية نتيجة أعمالها بعد صدورها، و يتطلب األمر ما دام أنه يتم بعد إصدار 2

ت و األحداث في القوائم املالية بتعديل ما ورد ففيها من أرقام ذات هذه القوائم أن يتم عكس آثار بعض هذه العمليا

عالقة بالحدث أو العملية، أو االكتفاء فقط باإلفصاح عن هذه العمليات و األحداث ضمن املالحظات لكي تكون القوائم 

يزانية بأنه تلك األحداث املالية ممثلة بصدق واقع الوحدة االقتصادية، وقد تم تعريف الحدث الالحق لتأريخ إعداد امل

اإليجابية و السلبية التي تحصل في املدة بين تاريخ امليزانية العمومية و قبل التاريخ املعتد إلصدارها، و املعامالت ذات 

                                                             

  1الشيرازي,مرجع سبق ذكره,ص:101.

  2 جعارات ,مصدر سبق ذكره,ص:167.
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التأثير املادي على القوائم املالية و التي تحدث بشكل الحق لتأريخ امليزانية العمومية و لكن قبل إصدار القوائم املالية و 

 تقرير املدقق.

و الهدف في هذا املعيار هو وصف أنه متى يجب على الوحدة االقتصادية تعديل البيانات املالية لألحداث 
الالحقة لتاريخ امليزانية العمومية و اإلفصاحات التي يجب على الوحدة االقتصادية إعطاؤها عن تاريخ املصادقة على 1

 عد تاريخ امليزانية العمومية.البيانات املالية املصدرة و عن األحداث ب

يتطلب هذا املعيار من الوحدة االقتصادية عدم إعداد من الوحدة االقتصادية عدم إعداد بياناتها املالية على 

 2مبدأ االستمرارية، إذا دلت األحداث بعد تاريخ امليزانية العمومية على أن فرض االستمرارية غير مالئم.

إعداد القوائم املالية عديدا من املتطلبات املتعلقة باألحداث الالحقة لتأريخ  و يتطلب هذا املعيار أيضا عند

انتهاء املدة املالية من حيث توقيتها و طبيعتها مثل" تأريخ التصريح بإصدار القوائم املالية، و االعتراف و القياس و 

في القوائم املالية سواء كان بتعديل  اإلفصاح"، فيجب على الوحدة االقتصادية مهما كانت طبيعة الحدث اإلفصاح عنه

املوجات على القوائم املالية و ذلك للغشارة إلى أن القوائم املالية ال تعبر عن األحداث التي تقع بعد تأريخ املصادقة، و مما 

 ال شك فيه البد من التعرف على األساليب املستخدمة لإلفصاح عن األحداث الالحقة لتأريخ امليزانية.

الثغرات و الفجوات التي تسمح باستخدام أساليب املحاسبة اإلبداعية و التي هي موجودة في هذا أما أهم 

 املعيار:

بإمكان املحاسب االستفادة من اساليب املحاسبة اإلبداعية من خالل التالعب باألحداث الالحقة لتاريخ إعداد 

لوحدة االقتصادية لتحقيق أهداف اإلدارة، و امليزانية، وذلك من خالل ظهورها أو عدم ظهورها وذلك حسب ظروف ا

 هذا من خالل وجود ) الحدث املعدل و الحدث غير املعدل( و األمثلة على ذلك ما يأتي:

الحدث املعدل مثل " خسائر االنخفاض عن الهبوط الحاد في القيم القابلة لالسترداد للموجودات غير املتداولة، وخسائر 

ها سابقا و التي تحتاج إلى تعديل، و الخسارة الناتجة عن دعوى قضائية ثم مخصص لها، االنخفاض التي تم االعتراف ب

إعداد ديون مشكوك في تحصيلها، وتحديد تكلفة موجودات بعد تأريخ إعداد امليزانية التي تم شراؤها قبل إعداد امليزانية، 

 ي القوائم املالية".األخطاء املحاسبية و التهرب الذي يدل على عدم صحة األرقام الواردة ف

و الحدث غير املعدل مثل" الخسائر الناتجة عن الحرائق و الزالزل و الفيضانات، اإلعالن عن توزيعات األرباح، زيادة رأس 

املال، اقتناء وحدات االقتصادية تابعة أو استثمارات في وحدات االقتصادية زميلة، مكاسب و خسائر االستثمارات 

 اجرة أو املتاحة للبيع".املالية املقتناة للمت

 

 

 

                                                             
 باقر,جنان عبد العباس,االحداث الالحقة لتاريخ الميزانية العمومية و اثارها على مدى حقيقة القوائم المالية ,المجلة العراقية للعلوم1

 ,2010,كلية االدارة و االقتصاد ,جامعة كربالء ,26,العدد 7اااليدارية,المجلد

  www.dorar-aliraq.net ,تاريخ االطالع 2016/12,ص,ص:336-337.
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 (:12املعيار املحاسبي الدولي رقم )

 ضريبة الدخل:

تعتبر 1تعتبر ضرائب الدخل من املواضيع الهامة التي تنظيم أمورها املحاسبية في الغالب بموجب تشريعات محلية، حيث 

املعالجات املحاسبية فيما يتعلق بموجودات من األمور السيادية املتعلقة بالدول و الحكومات، وجاء هذا املعيار بتوحيد 

و كيفية االعتراف بالضريبة كاملصروف، و مع ذلك فاملعيار نضمن خطوطا عريضة يمكن   املؤج    أو التزامات الضريبة

وانين االسترشاد بها عند صياغة القوانين الضريبية املحلية و هذه العالقة املتبادلة بين املعايير املحاسبية الدولية و الق

املحلية هي عالقة مستمرة بهدف إيجاد مواءمة بينهما، يعتبر تعظيم ثروة املالكين للوحدة االقتصادية من أحد أهم 

األهداف التي تسعى اإلدارة إلى تحقيقها،و تعتبر ضريبة الدخل أحد البنود الهامة التي تخفض من قيمة األرباح العائدة 

لى االستفادة من اإلعفاءات الضريبية و التخطيط الضريبي الذي يمكن أن تكون له للمالكين، لذا تحاول اإلدارة جاهدة إ

 انعكاسات ايجابية عن طريق تخفيض الدخل الضريبي و بالتالي تعظيم ثروة املالكين.

 عن2يهدفهذا املعيار إلى وصف املعالجة املحاسبية لضرائب الدخل، و املسألة األساسية في ذلك هي كيف تتم املحاسبة 

التبعات الجارية و املستقبلية للضريبة لكل من ) السداد املستقبلي للمبالغ املسجلة كموجودات)مطلوبات( معترف بها في 

امليزانية العمومية للوحدة االقتصادية، و العمليات و األحداث األخرى للمدة الجارية املعترف بها للبيانات املالية للوحدة 

 االقتصادية(.

باحثة بتوضيح الثغرات و الفجوات التي تسمح باستخدام أساليب املحاسبة اإلبداعية التي هي موجودة و من هنا تقوم ال

 في هذا املعيار، و هذا عن طريق:

االعتراف بالضريبة املؤجلة و الحالية كدخل أو مصروف و تضمينها في ربح أو خسارة املدة إال إذا كانت الضريبة  -أ

االعتراف بهما مباشرة في حقوق امللكية، اندماج األعمال التي تم اعتبارها قد ظهرت من: " عملية أو حدث تم 

 اقتناء".

إذا تعلقت الضريبة ببنود اقتطعت أو حملت على حقوق امللكية فإن الضريبة أيضا يجب ترحيلها أو تحميلها  -ب

ف بها كموجود أو على حقوق امللكية، أما إذا ظهرت الضريبة بسبب اندماج األعمال كاالقتناء فيجب االعترا

التزام محدد في تاريخ االقتناء، حيث يقتض ي االعتراف الالحق بموجود الضريبة املستحقة بعد اندماج األعمال 

أن تتم بداية تخفيض الشهرة بها، حتى إذا وصلت الشهرة إلى الصفر و ال تزال هناك أصول التالعب بالتدفقات 

ع الضرائب، مثل تخفيض مكاسب بيع االستثمارات و بعض النقدية التشغيلية بهدف التهرب جزئيا من دف

 حقوق امللكية.

 

 

 

 

                                                             
  1جعارات,مرجع سبق ذكره,ص,ص:504-503.

 2ابو نصارو حميدات,مرجع سبق ذكره,209.
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 (:18املعيار املحاسبي الدولي رقم )

 اإليراد:

اإليراد بأنه التدفقات الداخلة اإلجمالية من املنافع االقتصادية خالل املدة، و  18عرف املعيار املحاسبي الدولي رقم

ندما تنجم عنها زيادات في حقوق امللكية عدا تلك الزيادات املتعلقة بمساهمات الناشئة عن األنشطة العادية للمنشأة ع

 أصحاب حقوق امللكية.

 تحديد كيفية االعتراف باإليراد و قياسه. -

 تحديد توقيت االعتراف باإليراد. -

 :و يشكل عام يتم االعتراف باإليراد عند توفر شرطين أساسين، هما 

 الوحدة االقتصادية و إليها.تدفع املنافع االقتصادية من  -

 امكانية قياس هذه املنافع بموثوقية. -

و يجب قياس اإليراد بالقيمة العادلة للمقابل املستلم أو القابل لالستالم و يجب أن يعترف بالفرق بين القيمة العادلة و 

" األدوات املالية: االعتراف و  39رقم املبلغ االسمي للمقابل كإيراد فائدة بما يتفق مع ما جاء في املعيار املحاسبي الدولي 

القياس"، وتعد القضية هذا املعيار الظروف التي يمكن فيها تحقيق هذه املعايير و بالتالي االعتراف باإليراد، وهو يقدم 

 1أيضا ارشادات عملية على تطبيق هذه املعايير.

 اإلبداعية والتي هي موجودة في هذا املعيار:أما أهم الثغرات و الفجوات التي تسمحباستخدام أساليب املحاسبة 

حيث يتم االعتراف باإليراد عندما يكون من املحتمل أن تتدفق منافع اقتصادية مستقبلية إلى الوحدة االقتصادية، 

ويكون من املمكن قياس هذه املنافع بشكل موثوق، و من هنا بإمكان املحاسب االستفادة منها، اي تأجل اعتراف 

التي يتوقع حصولها أو من املحتمل تحقيقها إلى املدة التي تحققها بشكل فعلي من قبل الوحدة االقتصادية،  باإليرادات

وايضا بإمكان املحاسب االستفادة من الفجوات في القياس و االعتراف باإليراد، وذلك من خالل تأجيل االعتراف به إلى 

 القتصادية.مدة أخرى و هذا للحصول على املنفعة إلدارة الوحدة ا

 (:20املعيار املحاسبي الدولي رقم )

 محاسبة املنح الحكومية و اإلفصاح عن املساعدات الحكومية:

تلجأ الحكومات و الوحدات االقتصادية التابعة للدولة إلى تشجيع ودعم وحدة اقتصادية القطاع الخاص السيما تلك 

عمل في مجاالت استثمارية غير مرغوب فيها من قبل فئة الوحدة االقتصادية التي تعمل في ظل ظروف صعبة أو التي ت

كبيرة من املستثمرين، و كذلك يتم تقديم املنح الحكومية عادة للوحدة اقتصادية لتشجيعها على القيام بأنشطة و 

أعمال قد ال تنفذها دون وجود تلك املنح، و يتخذ تشجيع ودعم الدولة عدة أشكال منها] تقديم مساعدات نقدية أو 

عينية مباشرة، أو تخفيض الضرائب أو اإلعفاء عنها ملدة محددة، أو تقديم قروض بفائدة متدينة أو بفوائد مجانية، أو 

املساعدة في توفير البنية التحتية و غيرها من اشكال املساعدات املختلفة[، ونظرا لكون املساعدات الحكومية تشكل في 

بالنسبة للوحدة االقتصادية املستفيدة منها، ولكون تلك املساعدات  بعض األحيان مبالغ ذات أهمية نسبية عالية

مشروطة بشروط]االعتراف و اإلفصاح[يتوجب أن تلبيها الوحدة االقتصادية، فقد تم تخصيص املعيار املحاسبي الدولي 
                                                             

  1جعارات,مرجع سبق ذكره,ص,ص:509-508.
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يفية املعالجة املحاسبية ( ليعالج الجوانب املتعلقة باملنح و املساعدات الحكومية، حيث يهدف املعيار إلى بيان ك20رقم )

 1عن املنح الحكومية و كيفية االعتراف بها، و كذلك يتطرق إلى متطلبات اإلفصاح عن املساعدات الحكومية.

 

 

 (:23املعيار املحاسبي الدولي رقم )

 تكاليف االفتراض:

املالك أو التمويل الداخلي من ال يمكن تصور أن الوحدة االقتصادية ستبقى على الدوام تعتمد على التمويل  املتوفر من 

خالل األرباح املحتجزة، حيث إن هناك بديال ثالثا هو التمويل الخارجي، و تحدد الوحدة االقتصادية أي مصادر التمويل 

التي ستعتمدها لتمويل عمليات معينة استنادا إلى تكلفة التمويل و كذلك تكلفة الفرصة البديلة لألموال املتاحة لدى 

قتصادية، ويعالج هذا املعيار الفوائد املصرفية التي قد تكبدها الوحدة االقتصادية للحصول على قروض الوحدة اال

لتمويل شراء أو أنتاج أو انشاء موجودات تحتاج إلى مدة زمنية طويلة، حتى تصبح تلك املوجودات جاهزة لالستخدام أو 

 البيع حسب الغرض الذي استريت أو انتجت من أجله.

ا املعيار إلى وصف املعالجة املحاسبية لتكاليف االقتراض، و يتطلب املعيار عموما اعتبار تكاليف االقتراض و يهدف هذ

مصروفات، ولكن يسمح املعيار كمعالجة بديلة برسملة تكاليف االقتراض التي يمكن أن تنسب مباشرة المتالك أو انشاء 

تم بموجبه اعتماد رسملة  29/03/2077املعيار بتاريخ  أو تصنيع موجود مؤهل للرسملة، وقد حدث تعديل هام على

تكاليف االقتراض التي تعزي مباشرة إلى تملك أو انشاء أو انتاج موجود مؤهل للرسملة كمعالجة أساسية و ليست بديلة، 

 .01/01/2009بحيث يصبح هذا التعديل ساري املفعول اعتبارا من 

 (:29املعيار املحاسبي الدولي رقم )

 ر املالي في االقتصاديات ذات التضخم املرتفع:التقري

يعتبر التمسك بمبدأ التكلفة التاريخية من أهم االنتقادات التي تواجه املحاسبة، وتم التطرق إلى أن جهود مجلس معايير 

ق بالقوائم املتعل IAS 29تسعى إلى التقليل من أثر هذا االنتقاد، ومن هذه الجهود صدور املعيار  IASBاملحاسبة الدولية 

 2املالية في االقتصاديات نشطة التضخم.

ادة عرض القوائم املالية و التقرير عن األحداث االقتصادية لوحدة اقتصادية تعمل في ‘يهدف هذا املعيار إلى بيان كيفية 

على  ظل اقتصاد يعاني من ارتفاع مفرط في معدل التضخم، و بالتالي تمكين مستخدمي القوائم املالية من الحصول 

معلومات محاسبية تعكس الظروف االقتصادية الحقيقة لتلك الوحدات االقتصادية الحقيقة لتلك الوحدات 

االقتصادية العاملة في بيئة تضخمية مفرطة، و يحدد املعيار شروط تطبيق ذلك في القوائم املالية املعدة على أساس 

 التكلفة التاريخية أو على أساس التكلفة الجارية.

                                                             
 .374:، ص مرجع سبق ذكرهابو نصار، وحميدات،  -1
,          2006,طارق عبد العال ,دليل المحاسب الى تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الحديثة ,الدارالجامعية ,االسكندرية,حماد2

ouargla.dz-dspace.univ,  840-839,ص,ص:12/2016تاريخ االطالع. 
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ب هذا املعيار أن تعدل جميع القوائم املالية لتعكس مستويات األسعار العامة في نهاية السنة، األمر الذي يتبع و يتطل

تطبيق مؤشر عريض األساس لجميع البنود غير النقدية في امليزانية العمومية و جميع العمليات املفصح عنها في قائمة 

 الدخل و قائمة التدفقات النقدية.

ر املذكور بعض خصائص الظروف االقتصادية التي تشير إلى تضخم املرتفع الذي يستوجب تطبيق بنود إذ عرض املعيا

 هذا املعيار.

 اتجاه عامة الناس نحو االحتفاظ بثرواتهم بموجودات غير نقدية أو بعملة مستقرة نسبيا. .أ

 االهتمام بتحديد األسعار بعملة أجنبية مستقرة. .ب

 األسعار بمؤشر األسعار. ربط معدالت الفائدة و األجور و .ت

 :أما أهم الثغرات و الفجوات التي تسمح باستخدام أسليب املحاسبة اإلبداعية في هذا املعيار 

( من هذا املعيار أنه ال يهدف املعيار إلى تحديد معدل تضخم معين يمكن على أساسه تحديد 3جاء في الفقرة )

الحاجة إلى تعديل القوائم املالية طبقا لهذا املعيار االقتصاديات ذات معدالت التضخم العالية، فتقدير 

متروك للحكم الشخص ي، أي من هنا بإمكان املحاسب أن يستفيد من هذه الفرصة " الحكم الشخص ي 

 للتقدير" بالشكل الذي ينسجم مع طبيعة نشاط الوحدة االقتصادية و الوضع االقتصادي.

 (:36املعيار املحاسبي الدولي رقم )

 مة املوجودات:انخفاض قي

تعرف املوجودات بأنها املنافع االقتصادية املحتملة التي تتحكم فيها وحدة اقتصادية أو تحصل عليها نتيجة 

 ملعامالت أو أحداث سابقة.

هدف هذا املعيار هو بيان اإلجراءات التي تطبقها الوحدة االقتصادية لضمان تسجيل موجوداتها بما ال يزيد  -

سترداد، ويكون املوجود مسجال بما يزيد عن مبلغه القابل لالسترداد إذا كان مبلغه املسجل عن مبلغها القابل لال 

 يزيد عن املبلغ الذي سيتم استرداده من خالل استعمال أو بيع املوجود.

 أما أهم الثغرات و الفجوات التي تسمح باستخدام أساليب املحاسبة اإلبداعية في هذا املعيار: -

ملسجلة في الدفاتر سوف تسترد في املدة أو املدد املستقبلية من خالل الحصول على املنافع إن قيمة املوجودات ا

املحتملة، ولكن قد تنشأ ظروف أو دالئل على أن القيمة القابلة لالسترداد من املوجود قد تنخفض عن القيمة 

انخفضت، وهو األمر الذي  املسجلة بها ]أي القيمة الدفترية[و في هذه الحالة يوصف املوجود بأن قيمته قد

يستوجب قيام الوحدة االقتصادية باالعتراف بخسارة االنخفاض و كذلك اإلفصاح عن املوجودات التي 

انخفضت قيمتها، و من هنا بموجب هذا املعيار يجب على الوحدة االقتصادية بيان اإلجراءات التي يجب أن 

قيمتها القابلة لالسترداد و هي صافي سعر بيع املوجود أو  تتبعها لضمان تسجيل قيمة موجوداتها بما ال يزيد عن

قيمة استخدامه أيهما أكبر من هنا بإمكان املحاسب أن يستفيد من تلك اإلجراءات التي يجب أن تتبعها لضمان 

 1تسجيل قيمة موجوداتها.

 

 

 

                                                             
 .959حماد،مصدر سبق ذكره,ص: -1
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  (:38املعيار املحاسبي الدولي رقم )

 املوجودات غير امللموسة:

املعيار هو وصف املعالجة املحاسبية للموجودات غير امللموسة التي لم يتم تناولها بالتحديد في معيار دولي إن هدف هذا 

آخر، ويتطلب هذا املعيار أن تعترف الوحدة االقتصادية باملوجود إذا تمت تلبية مقاييس معينة، وكذلك يحدد هذا 

 ة و يتطلب إفصاحات معينة بشأن املوجودات غير امللموسة.املعيار كيفية قياس املبلغ املسجل للموجودات غير امللوس

و من أمثلة هذه الفئات املنفصلة للموجود غير امللموس ما يأتي: ] العالمة التجارية، امللكية الفكرية، العناوين الرئيسية و 

ة الصناعية األخرى و عناوين النشر، برمجيات الحاسوب، الرخص و االمتيازات، حقوق الطبع و البراءات و حقوق امللكي

حقوق الخدمة و التشغيل، الوصفات و الصيغ و املوديالت و التصميمات و البروتوتايب، و املوجودات غير امللموسة 

 تحت التطوير.

أما أهم الثغرات و الفجوات التي تسمح باستخدام أساليب املحاسبة اإلبداعية و التي هي موجودة في هذا  -

 املعيار:

املحاسب أن يقيس املبلغ املسجل للموجود غير امللموس " شهرة املحل"، ألن عالقة واضحة بين املنفعة فإنه بإمكان 

التي تحلبها شهرة املحل لوحدة االقتصادية ما وأرباحها، لذا على املحاسب املاهر أن يستفيد من هذه الفرصة 

لها وصف بليغ و هو " املنفعة و املزية النابعة  الربحية لكي يستنتج منها أكبر ربحية، وفضال عن هذا فإن شهرة املحل

من اسم الوحدة االقتصادية و شهرتها ووصالتها الجيدة، فهي القوة الجذابة التي تؤدي بالزبائن إلى مواصلة التعامل 

مع الوحدة االقتصادية، و إنها الش يء الوحيد الذي يميز الوحدة االقتصادية القديمة املوجودة في السوق بشكل 

 سخ من وحدة اقتصادية حديدة في بداية عملها التجاري".را

 (:39املعيار املحاسبي الدولي رقم )

 األدوات املالية: االعتراف و القياس:

إن عملية القياس املحاسبي باملفهوم العلمي هي عملية مقابلة يتم من خاللها قرن خاصية معينة هي خاصية التعدد 

اقتصادي( يتمثل فيها عنصر معين في مجال معين هو املشروع االقتصادي، بعنصر آخر النقدي بش يء معين هو )حدث 

محدد هو عدد حقيقي، في مجال آخر هو نظام األعداد الحقيقة، وذلك باستخدام مقياس معين هو وحدة النقد، 

 1وبموجب قواعد اقتران معينة هي قواعد االحتساب.

( 32بية لألدوات املالية وقد جاء استكماال ملتطلبات معيار املحاسبة الدولي رقم )و قد يتناول هذا املعيار املعالجة املحاس

املتعلق بعرض األدوات املالية و يعتبر هذا املعيار نقطة تحول هامة في الفكر املحاسبي و الذي يتجه أكثر فأكثر نحو 

خاصية املالءمة للمعلومات املحاسبية و اإلثبات املحاسبي، وذلك بهدف تعزيز  ة العادلة كأساس للقياسمفهوم القيم

 2املعروضة في التقارير املالية.

                                                             
تاريخ االطالع  dz/ouargla.-bu.univ,2004المحاسبية ,دار وائل للنشر,عمان,االردن , التأصيل النظري للممارسات المهنيةمطر، محمد ،-1

 .133,ص:12/2016
 .648مرجع سبق ذكره,ص:أبو ناصر، محمد و حميدات،  -2



 الفصل األول:
 

38 
 

إن الهدف من هذا املعيار هو وضع مبادئ لالعتراف و قياس املطلوبات املالية وبعض عقود شراء أو بيع البنود  -

 راف بها.و املطلوبات املالية و متى يتم إلغاء االعت  تصنيف املوجودا غير املالية، ويبين املعيار كيفية

 أما أهم الثغرات و الفجوات التي تسمح باستخدام أساليب املحاسبة اإلبداعية في هذا املعيار: -

فإن املحاسب يقوم باستخدام التالعب املحاسبي وذلك من خالل ظاهرة تحيز القياس املرافق ألي عملية 

الية للحدث االقتصادي، و أيضا قياس، ومن هنا فإن خاصية محل القياس في املجاالت املحاسبية هي القيم امل

ليس لها مفهوم محدد لدى املحاسبين مما يجعلهم مختلفين في قياسها، وعملية القياس املحاسبي هي األخرى 

محكومة بقواعد و مبادئ عامة ينقصها التحديد، ذلك ما يجعلها عبر مراحلها املختلفة عرضة لالجتهادات و 

افة إلى ذلك فإن هناك عامال هاما من العوامل مسببة لتحيز القياس التقديرات الشخصية للمحاسب، و باإلض

املحاسبي، وهو عدم ثبات قيمة وحدة القياس املحاسبي " وحدة النقد" ألن قيمة هذه الوحدة ) بخالف وحدات 

القياس األخرى( تتسم بسمة التقلب وعدم الثبات مما يؤثر على مخرجات عملية القياس، و يجعلها هي األخرى 

 عرضة للتقلب وعدم الثبات.

بمعنى من خالل هذا املعيار ترى أن تحيز القياس املحاسبي هو السبب الرئيس لكي يكون بإمكان املحاسب 

 استخدام أساليب املحاسبة اإلبداعية، وإن تحلل ركائز عملية القياس على النحو اآلتي:

 

 

 

 ركائز عملية القياس املحاسبي.(: 3-1م)شكل رق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2010مطر,محمد,نظرية املحاسبة ,الشركةالعربية املتحدة للتسويق و التوريدات ,املصدر:

الركائز الثالث األولى، البد و أن تنعكس آثاره على الركن الرابع ) بناء على هذا التحليل فإن أي خلل يصيب ركيزة من 

القياسات املحاسبية( في شكل تحيز يؤدي إلى جعل نتائج عملية القياس إما أكبر و إما أقل من قيمتها الفعلية، ويمكن 

 تقسيم تحيز القياس املحاسبي حسب مصادره إلى ثالث أنواع على النحو اآلتي:

 الشخص القائم بالقياس / )المحاسب(

 النظام المحاسبي للقياس

 أحداث اقتصادية / )مدخالت(

 قياسات محاسبية / )مخرجات(
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يطلق هذا املصطلح على تحيز القياس املرتبط عموما بمجموعة املفاهيم و املبادئ قواعد القياس:تحيز مصدره  .1

و الفروض و األعراض التي تحكم عملية القياس املحاسبي، مثل " مبدأ التكلف التاريخية، وفرض ثبات وحدة 

حاسبي نفسه، فإن دور املحاسب النقد، و ما دمنا قد ربطنا مصدر هذا النوع من أنواع التحيز بنظام القياس امل

 1في نشوئه ) من ناحية نظرية على األقل( حيادي.

يقصد به جميع أنواع تحيز القياس املحاسبي املرتبطة أسبابه تحيز مصدره الشخص القائم بعملية القياس:  .2

دور النظام  بالقائم بعملية القياس و ليس بالنظام املحاسبي، مما يعني ومن الناحية النظرية على األقل، أن

املحاسبي في نشوء مثل هذا التحيز سيكون حياديا، و هذا على أساس افتراض أن نظام القياس املحاسبي في مثل 

هذه الحالة سيتمتع بدرجة كاملة من املوضوعية، لكن املحاسب سيستخدمه في عملية القياس بطريقة خاطئة 

 تؤدي إلى نشوء تحيز قياس يرتبط باملحاسب نفسه.

 صدره الشخص القائم بعملية القياس وقواعد القياس التي يستخدمها أي تحيز مشترك:تحيز م .3

هو تحيز القياس الذي يساهم في نشوئه القائم بعملية القياس وقواعد القياس املستخدمة في القياس املحاسبي معا، 

هي االخرى باملوضوعية مثال عندما يقوم محاسب ال يتصف باملوضوعية الكاملة باستخدام قاعدة قياس ال تتصف 

الكاملة، وهكذا فتحيز القياس الناش ئ عن قاعدة القياس املتحيزة، تتضاعف آثاره على بياناته للمحاسبية بفعل التحيز 

 اإلضافي الذي يسببه املحاسب املتحيز بسوء استخدامه لهذه القاعدة املتحيزة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  1مطر وحلبي,مصدر سبق ذكره ,ص:161-156.
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 خالصة الفصل 

اإلبداعية يمكن إعتبارها مكروهة أخالقيا ، وهي من املخالفات املهنية التي إلن وبذلك أرى أن املحاسبة 

ينتهجها املحاسبون في مهمتتهم وال بد من التصدي لهذه السلوكيات حتى يمكن الحصول على الثقافة 

واملصادقدية الكافية وهناك بيان واضح في األجراء حول مدى سلبية اساليب محاسبة اإلبداعية على قوائم 

 ملالية.ا
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 :تمهيد الفصل

النظام املحاسبي هو مجموعة من القواعد واملمارسات املحاسبية التي تسود بلد معين، فهو اإلطار الذي يضمن 

القواعد واألسس التي تساعد املؤسسة على تبويب وتسجيل العمليات واثباتها في الدفاتر والسجالت املحاسبية، 

على النظام االقتصادي الذي اختارته الجزائر  واستخراج البيانات والقوائم املالية، ومن هذا املنظور وبناء

املتمثل في االقتصاد املوجه أو االشتراكي أوجب التفكير في إعادة هيكلة النظام املحاسبي املتوارث عن االستعمار، 

الذي لم يساير أهداف وطموح اقتصاد الدولة ورغبتها، لهذا  1957واملعروف باملخطط الحاسبي الوطني سنة 

بإنشاء املجلس األعلى للمحاسبة الذي أوكلت له مهمة  إعداد مخطط محاسبي  1972املالية سنة قامت وزارة 

جديد ،وكان ذلك بمثابة تغيير جذري في هذا املجال، وقد عرف هذا األخير عدة إصالحات كان آخرها سنة 

ماشيا مع اإلصالحات ،إال أنه مع بداية تحول االقتصاد الجزائري من اقتصاد مركز إلى اقتصاد السوق ت1998

التي باشرتها السلطات العمومية في الجزائر ، أصبح من الضروري تكييف املنظومة املحاسبية الدولية ، وبذلك 

تبنت الجزائر خيار إعادة تشكيل  نظام محاسبي منبثق من معايير املحاسبة الدولية ويتوافق معها إلى حد كبير 

والتقييم، ومن حيث عرض القوائم املالية ومدونة الحسابات ، وحدد  من حيث اإلطار املفاهيمي، طرق التسجيل

 نظام املحاسبي املالي:وسنتناول في هذا الفصل 2010جانفي 01أول تطبيق للنظام املحاسبي املالي في 

 SCFاملبحث األول: اإلطار النظري النظام املحاسبي املالي 

 في املؤسسات الجزائرية  SCFاملبحث الثاني: انعكاسات تطبيق النظام املحاسبي املالي 
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 :املبحث األول: اإلطار النظري للنظام املحاسبي املالي

يشكل النظام املحاسبي املالي خطوة هامة لتطبيق معايير املحاسبية الدولية في الجزائر في ظل متطلبات اقتصاد 

االقتصاديات باعتبار أن هذه املعايير تستجيب ملتطلبات العوملة االقتصادية على العكس السوق وعوملة 

  .املخطط الوطني الذي ال يستجيب ملتطلبات إدارية وجبائيه لالقتصاد املخطط

 املطلب األول: ماهية النظام املحاسبي املالي

 :أوال: تعريف النظام املحاسبي

 :بأنه 25/11/2007املتضمن النظام املحاسبي املالي الصادر بتاريخ  11-07من القانون رقم  3عرفته املادة 

نظام لتنظيم املعلومة املالية بحيث يسمح بتخزين معطيات قاعدية عددية ، يتم تصنيفها، تقييمها، وتسجيلها  "

( ، وعرض كشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعية املالية وممتلكات الكيان ) الشخص املعنوي أو الطبيعي

  " اعته ووضعية خزينة في نهاية السنة املالية1ونج

 :تضمن النظام املحاسبي املالي معطيات جديدة تتمثل فيما يلي

 تصنيف الكتل املحاسبية إلى مجموعات -

 تحديد الحسابات -

 وشع القوائم املالية -

 تحديد املبادئ املحاسبية التي تحكم الدورة املحاسبية  -

من خالل املالحظات نجد أن الجزائر اعتمدت النموذج الذي تكون الدولة هي املشرفة على إعداد املعايير 

 املحاسبة، بمعنى النموذج الذي يرتكز على االقتصاد الكلي  

 كما تمحورت عملية اإلصالحات املحاسبية حول العناصر التالية:

 بناء اإلطار التصوري للنظام املحاسبي الجديد  -

 اء مفاهيم جديدة لألصول، الخصوم ، رأس املال ، األعباء والنواتجإعط -

 تحديد طرق التقييم املحاسبي  -

                                                             
  3ص 74، الجريدة الرسمية الجزائرية ،العدد2007نوفمبر  25املتضمن النظام املحاسبي املالي ، الصادر في  11-07القانون رقم  1
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 تنظيم مهنة املحاسبة -

 إعداد نماذج للقوائم املالية الختامية، ووضع جداول وايضاحات خاصة باملفاهيم والجداول امللحقة  -

 تحديد الحسابات واملجموعات  -

 الحسابات تحديد قواعد وميكانيزمات سير  -

يمكن القول أنه حسب طبيعة النظام املحاسبي املالي الجديد من خالل عملية اإلصالحات حول املخطط 

املحاسبي الوطني وبناء اإلطار التصويري ،يمكن أن يساهم في تنظيم مهنة املحاسبة بشكل أكثر مما كانت عليه 

 1سابقا

 ثانيا : أهمية النظام املحاسبي املالي :

النظام املحاسبي املالي فيما يلي: تكمن أهمية
2

 

 يسمح بتوفير معلومة مالية مفصلة ودقيقة تعكس الصورة للوضعية املالية للمؤسسة  -

 توضيح املبادئ املحاسبية الواجب مراعاتها عند التسجيل املحاسبي والتقييم وكذا إعداد القوائم املالية -

 كما أنه يسمح بإجراء املقارنةيستجيب الحتياجات املستثمرين الحالية املستقبلية،  -

يساهم في تحسين تسيير املؤسسة من خالل فهم أفضل املعلومات التي تشكل أساس التخاذ القرار وتحسين  -

 اتصالها مع مختلف األطراف املهتمة باملعلومة املالية 

 يسهل عملية مراقبة الحسابات التي ترتكز على مبادئ محددة بوضوح  -

املباشر نظرا الستجابته الحتياجات املستثمرين األجانب ، ال سيما في مجاالت املحاسبة  يشجع االستثمار األجنبي -

 املالية

يضمن تطبيق املعايير املحاسبية الدولية املتعامل بها دوليا ، مما يدعم شفافية الحسابات وتكريس الثقة في  -

 الوضعية املالية للمؤسسة

                                                             
ادية بورزوق أمينة ،إشكالية تطبيق النظام املالي في املؤسسات الجزائرية ، مذكرة ماجستير ، قسم العلوم االقتصادية ، كلية العلوم  االقتص1 

 .108:ص  2012والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة أبي بكر بلقايد ، تلمسان 

، مجلة تصدر عن الحقوق والعلوم 2002ائر ( ، مجلة الباحث، العدد األول ، بن بلغيث مداني ، إإشكالية التوحيد املحاسبي )تجربة الجز  2  

 . 57:االقتصادية، جامعة ورقلة ، ص 
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 زائر مع األنظمة املحاسبية العامليةانسجام لنظام املحاسبي املالي املطبق في الج -

يسمح بمقارنة القوائم املالية للمؤسسة مع مؤسسة أخرى تنتمي لنفس القطاع ، سواء داخل الوطن أو خارجه  -

 أي مع الدول التي تطبق املعايير املحاسبية الدولية

التاريخية املعتمدة في املخطط يعتمد على القيمة العادلة في تقييم أصول املؤسسة باإلضافة إلى التكلفة  -

 املحاسبي الوطني ، مما يسمح بتوفير معلومات مالية تعكس الواقع الحقيقي للمؤسسة

تقديم صورة وافية عن الوضعية املالية للمؤسسة من خالل استحداث قوائم مالية جديدة، تتمثل في قائمتي  -

 سابات النتائج حسب الوظيفةسيولة الخزينة وتغيير األموال الخاصة، باإلضافة إلى جدول ح

 املطلب الثاني: املبادئ املحاسبية األساسية للنظام املحاسبي املالي

 :1تبنى مشروع النظام املحاسبي املالي الجديد مختلف املبادئ املحاسبية املعروفة وهي

في املستقبل  استمرارية النشاط: يجري إعداد القوائم املالية باالفتراض أن املنشأة مستمرة وستبقى عاملة -1

املنظور، وعليه يفترض أنه ليس لدى املنشأة النية أو الحاجة للتصفية أو لتقليص حجم عملياتها بشكل هام، 

ولكن إن وجدت هذه النية أو الحاجة فإن القوائم املالية يجب أن تتعدد إلى أساس مختلف في مثل هذه الحالة 

 املؤسسة معبرة باإلفصاح عن ذلك.

كما يمكن للمنشأة  31/12وتنتهي  01/01ة: عادة ما تكون الدورة املحاسبية سنة حيث تبدأ في الدورة املحاسبي -2

إذا كان نشاطها مقيد بدورة استغالل مختلفة  31/12أن تضع تاريخ إلدخال دورتها املحاسبية مخالف تاريخ 

 شهرا 12أكثر من  للسنة املدنية، وفي الحاالت االستثنائية يمكن أن تكون الدورة املحاسبية أقل أو

استقاللية الدورات : إن تحديد نتيجة كل دورة محاسبية تكون مستقلة عن الدورة السابقة والالحقة لها، حيث  -3

 يساعد هذا املبدأ على تحميل األحداث والعمليات الخاصة بهذه الدورة فقط.

فصلة عن مالكها ، أي لها قاعدة كيان الوحدة االقتصادية : تعتبر املؤسسة كوحدة اقتصادية مستقلة ومن  -4

 2شخصية معنوية مستقلة عن مالكي املشروع

                                                             
,2006,طارق عبد العال حماد، دليل املحاسب إلى تطبيق معايير التقارير املالية الدولية الحديثة ، الدار الجامعية، مصر  

  eco.uni-stif.dz,1,02/2017تاريخ االطالع ,بدون صفحة.

;conceal de la  ;ministers des finances Le system comptable financier2

comptabilité ;ENAG,editions ;alger;2009 ,www.mf.gov.dz , 95,صفحة 2017  / 02تاريخ االطالع. 
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قاعدة الوحدة النقدية: أي تسجيل العمليات املعبر عنها بالنقود كما تسجل العمليات التي ال يمكن التعبير عنها  -5

 بالنقود في القوائم املالية وخاصة في امللحق، إذا ما كان لديها تأثير مالي على الصورة العامة 

مبدأ األهمية النسبية: تكون املعلومة ذات معنى أي ذات أهمية إذ أثر غيابها عن القوائم املالية في القرارات  -6

 املتخذة من طرف املستخدمين لهذه القوائم

مبدأ استمرارية الطرق : أي أن نفس الطرق املطبقة في دورة سابقة تطبيق في الدورة املالية وكل تغيير البد أن  -7

 1لحقيبرر في امل

مبدأ الحيطة والحذر : ويقصد بذلك االلتزام  بدرجة من الحذر في إعداد التقديرات في ظل عدم التأكد بحيث ال  -8

 2تؤدي هذه التقديرات إلى تضخيم وإفراط في قيمة األصول واإليرادات أو التقليل من قيمة الخصوم والتكاليف

يزانية االفتتاحية لدورة معينة هي امليزانية الختامية للدورة مبدأ املماس بامليزانية االفتتاحية: يجب أن تكون امل -9

 السابقة لها 

تغليب الوضعية االقتصادية على الشكل القانوني: من الضروري حساب العمليات املالية واألحداث األخرى  -10

بين حسب حقيقتها االقتصادية وليس استنادا فقط على شكلها القانوني ألنه توجد في بعض الحاالت تناقض 

الشكل القانوني والحقيقة االقتصادية، فمثال عملية القرض االيجاري عدم انتقال امللكية من النظرة القانونية 

 وتعتبر عملية بيع وشراء من الناحية االقتصادية

مبدأ عدم املقاصة: املقاصة بين عناصر األصول والخصوم في امليزانية أو بين عناصر اإليرادات والتكاليف في  -11

 نتيجة غير مسموح بها في نص قانوني محددحساب 

مبدأ التكلفة التاريخية: تسجل عناصر األصول والخصوم في القوائم املالية بقيمة الحصول عليها لكن هناك   -12

 حاالت يمكن فيها تعويض التكلفة التاريخية بما يسمى القيمة العادلة 

حول الوضعية املالية للمنشأة ،وحتى تتوفر هذه الصورة الصادقة: يجب أن تعطي القوائم املالية صورة صادقة  -13

الصورة البد من احترام قواعد ومبادئ املحاسبة وإذا كانت هناك قواعد ومبادئ املحاسبة وإذا كانت هناك 

 3قاعدة أو مبدأ يؤثر سلبا على هذه الصورة يجب حذفه واإلشارة إلى ذلك في امللحق

                                                             
  2007الجامعي فارس يحيي، باملدية، الجزائر محمد بوتين، ندوة في املحاسبة، سلسلة محاضرات لطلبة املاجستير، املركز   1 

 . ,P53 ,la date de consultatio02/2017 fnac.com. ,2002,livre ; dunod des IAS/IFRS obert obert, pratique    2 

 . ,P07 system comptable financier, idem Project de 3 
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 ومميزاته SCFاملطلب الثالث: أهداف النظام املحاسبي املالي 

 أوال: أهداف النظام املحاسبي املالي:

إن النظام املحاسبي املالي ينش ئ القواعد العامة ملسك ، تجميع ، تحديد وتقديم القوائم املالية للمؤسسات 

 1والهيئات الخاضعة ملسك املحاسبة من أجل تحقيق األهداف التالية

ماح بالتحكم في الحسابات تمنح كل الضمانات للمسيرين واملساهمين والشركاء إلى الدولة واملستعملين الس -

 اآلخرين املعنيين باألمر، كاملستخدمين والدائنين، فيما يخص صدقهم وشفافيتهم

ات القانونية إعطاء صورة صادقة للوضعية املالية، وأداء وتغيرات الوضعية املالية، للمنشأة، بمراعاة االلتزام -

 التي يجب على الوحدات احترامها، دون استثناء تنظيمها، حجم وطبيعة نشاطها

املساهمة في نمو ومردودية الوحدات عن طريق أفضل معرفة للميكانزمات االقتصادية واملحاسبية التي تشترط   -

 نوعية وفعالية تسييرها

، لكي تساهم في تشجيع املستثمرين والضمان لهم نشر معلومة أكيدة، كاملة، عادلة موثوق منها، ذات شفافية -

 متابعة مرضية ألموالهم

تخدم ترقية وتعليم املحاسبة والتسيير يرتكز على أسس مشتركة وكذلك لتكوين املهنيين املختصين األحرار  -

 األجراء تحت ضمان كبير لحركية الشغل في الوظائف املحاسبية 

ت االقتصادية للقطاع)املؤسسات( على املستوى الوطني انطالقا من املساهمة في إعداد اإلحصائيات والحسابا -

 معلومات مراقبة ومجمعة ضمن شروط املوثوقية والسرعة املرضية

تستفيد الشركات متعددة الجنسيات من أحسن تناسق للتقارير الداخلية بفضل توحيد اإلجراءات املحاسبية  -

 ملختلف الدول 

ق منها، مضمونة منتظم )الرسم على القيمة املضافة، الضرائب على السماح بتسجيل بطريقة شاملة وموثو  -

األرباح( حيث أن هده النتيجة ستكون مقربة من القوائم املالية التي تم إعدادها حسب معايير التقرير املالية 

 IFRSالدولية 

                                                             
1 Samir merouani , le projet du nouveau system comptable financier Algerian « anticiper et préparer le passages du PCN 1975 

aux norms IFRS, memoir de magistere ; ESC.année 2008-2007 ,www.memoireonline .com ,la date de 

consultation02/2017 ,p94 . 
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 ثانيا: مميزات النظام املحاسبي املالي:

 1مميزاتيمتاز مميزات النظام املحاسبي املالي بثالث 

اختيار البعد الدولي ملطابقة املمارسة املحاسبية مع املمارسة العاملية لضمان التكيف مع االقتصاد املعاصر  -

وإنتاج املعلومات املفصلة التي تعكس الوضعية املالية للمؤسسة، ومن ضمن ثالث مرجعيات محاسبية أوروبية 

 .IFRS/IASأمريكية 

وقواعد التسجيل وطرق التقييم وإلعداد القوائم، هذا ما يحد من احتوائه على نصوص وواضحة ملبادئ  -

 التأويالت الخاطئة االرادية والالإرادية

يوفر املعلومات املالية الواضحة واملتوافقة وقابلة للمقارنة وأخذ القرار، وهذا لتلبية حاجات املساهمين  -

لي يحتوي على اإلطار التصويري أو املفاهيمي، وهو الحاليين منهم أو املستقبلين ،ولهذا فإن النظام املحاسبي املا

 الذي يقدم مفاهيم متمثلة في: IFRSنفسه اإلطار التصويري ل 

 االتفاقية املحاسبية -

 الخواص النوعية للمعلومة املالية -

 املبادئ املحاسبية األساسية -

جة في املخطط املحاسبي لهذا فإن النظام يسهل ويساعد على شرح قواعد املعالجة لبعض األحداث الغير مدر  

 الوطني

إعطاء نماذج في القوائم املالية: امليزانية، جدول حسابات النتائج جدول تدفقات الخزينة، جدول تغيرات رؤوس 

 األموال الخاصة واملالحق

 تقديم قائمة الحسابات 

 قواعد سبر الحسابات 

 

 

 

 

                                                             
، دار هومة  1ج  IAS/FRSليةبن ربيع حنيفة، الواضح في املحاسبة املالية وفق املعايير الدو  1 

 .23-22,ص,ص:/022017,تاريخ االطالع  www.manifest.univ.ouargla.dz,2010, الجزائر
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 في املؤسسات الجزائرية  SCFاملبحث الثاني: انعكاسات تطبيق النظام املحاسبي املالي 

إن اعتماد النظام املحاسبي املالي في املؤسسات الجزائرية جاء بهدف التكيف مع هيئة األعمال الدولية وهذا يمكن 

أن يشكل فرصة لتعزيز تنافسية املؤسسات الجزائرية محليا ودوليا، من هذا املنطق سنحاول إجراء مقارنات بين 

 :ر التاليةصنظامين، وذلك من خالل العنا

 مدى توافق النظام املحاسبي املالي مع املعايير املحاسبية الدولية املطلب األول :

 1من حيث مجال التطبيق: 1

في جميع املؤسسات ذات الشكل القانوني ) مؤسسات خاضعة للقانون التجاري  SCFيطبق النظام املحاسبي املالي 

والتعاونيات( وذلك بصفة إحبارية، بينما تطبق املعايير املحاسبية الدولية وبصفة إجبارية في املؤسسات التي 

عايير محاسبية والشركات املدمجة في البورصة ، أما الشركات األخرى فهي مخيرة نظرا لغياب القوة اإللزامية مل

دولية، وبها يتضح خضوع النظام املحاسبي املالي إلى القانون التجاري بينما ال ترتبط معايير املحاسبية الدولية 

 بأية تشريعات خاصة 

 من حيث املبادئ و الفروض املحاسبية : -2

قررة في اإلطار املفاهيمي تتفق املبادئ والفروض املحاسبية في النظام املحاسبي املالي إلى حد كبير مع تلك امل

 النظري ملعايير املحاسبة الدولية 

 2من حيث طرق التقييم: -3

حسب معايير املحاسبة الدولية فإن أساس التقييم املحاسبي يشمل ما يلي:  التكلفة التاريخية، القيمة الجارية، 

 القيمة القابلة للتحقيق ، القيمة الحالية للتدفقات املستقبلية.

نظرنا إلى أساس التقييم في النظام املحاسبي املالي فنجد أن الطريقة األساسية في التقييم تتم وفق التكلفة أما إذا 

 التاريخي)تكلفة شراء، تكلفة اإلنجاز، تكلفة اإلنتاج(.

 

 

                                                             
ى الوطني حول رقايقية فاطمة الزهراء ، اصالح وتكييف النظام املحاسبي املالي في الجزائر في ظل تطبيق املعايير املحاسبية الدولية ، مداخلة امللتق1

 .26-25,ص,ص: 2010املحاسبة الدولية واملؤسسة االقتصادية الجزائرية ، متطلبات التوافق والتطبيق، جامعة سوق أهراس ، معايير 

,تاريخ  com .ektab www.,2008، مكتبة الشركة، بودوا ، الجزائر ، 1شنوف شعيب ، محاسبة املؤسسة طبقا للمعايير املحاسبية الدولية ، ج2

 .96,ص:02/2017االطالع 
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 وفي بعض الحاالت فإنه يجب إعادة تقييم بعض العناصر انطالقا من:

 نافسة العادية (القيمة العادلة )القيمة السوقية في ظل امل -

 القيمة املحققة  -

 القيمة الحالية -

وبالتالي فإن التكلفة التاريخية تعتبي الطريقة األساسية للتقييم أما الطرق األخرى ) القيمة العادلة، القيمة  

املحققة ، القيمة الحالية(، فإن استعمالها منحصر في تقييم بعض العناصر كاألدوات املالية، أو وفق إعادة 

 لألصول املعنوية.تقييم القانونية ، أو بتوفر شروط معينة، كما هو الحال 

 من حيث الخصائص النوعية للمعلومات املحاسبية: -4

حدد النظام املحاسبي املالي خصائص نوعية يسمح توافرها بجعل املعلومات املعروضة في قوائم املالية ذات 

الغاية من  فائدة عالية بالنسبة ملستخدميها تتطابق مع تلك املقررة لدى املعايير املحاسبي الدولية، وهو ما يؤكد

وضع هذا النظام املحاسبي من خالل خدمة كل مستعملي قوائم املالية الختامية، ومساعدتهم على اتخاذ 

 1القرارات االقتصادية ألكثر فعالية

  من حيث مستخدمي املعلومات املحاسبية: -5

 : تتمثل الجهات املستخدمة للمعلومات املحاسبية حسب معايير املحاسبة الدولية فيما يلي

املستثمرين الحاليين واملحتملين، املوظفين، املريدون والدائنون ، العمالء، املقرضين والحكومة ودوائرها 

 2املختلفة، الجمهور 

 من حيث القوائم املالية وأهدافها:

زانية، جدول تبنى النظام املحاسبي املالي نفس القوائم املالية الواردة في املعايير املحاسبة الدولية واملتمثلة في املي

حسابات النتائج، جدول تدفقات الخزينة، جدول التغيرات في األموال الخاصة، وكذا املالحق  يوفر معلومات 

 مكملة وتوضيحات ويبين الطرق املحاسبية املتبعة.

                                                             
  1 رقايقية فاطمة الزهراء، املرجع السابق ، ص 5-4

 2008محمد أبو نصار وجمعة حميدات، معايير املحاسبة واالبالغ الدالي الدولية ، الجوانب النظرية والعلمية، دار وائل للنشر ، عمان األردن، 2

,www.philadelphia.edu.jo/newlibrary / 6,ص:02/2017تاريخ االطالع. 
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أما من حيث أهداف القوائم املالية نجد أن قوائم املالية حسب معايير املحاسبة الدولية ال تهدف إلى تقديم 

 معلومات حول املركز املالي، ونتائج األعمال من ربح أو خسارة أو تدفقات نقدية للمؤسسة بحيث تكون مفيد

 1ولقاعدة فريضة من املستخدمين في عملية اتخاذ القرارات االقتصادية للمستخدمين

 وهو نفس الهدف الذي جاءت به القوائم املالية حسب النظام املحاسبي املالي

 يم بعض بنود القوائم املالية:من جانب تقي -7

نحاول من خالل هذا البند إجراء مقارنة بين نظامين ، وذلك من جانب طرق التقييم لبعض العناصر التي تشكل 

 القوائم املالية ، وذلك كما يلي :

 : األصول الثابتة املادية:7-1

لفة االقتناء أو تكلفة اإلنتاج وعند على أن األصول الثابتة املادية تقيم حسب تك( IAS16نص املعيار الحاسبي)

إعادة تقييمها ينبغي أن يكون لك حسب القيمة العادلة ، وهي عادة تمثل القيمة السوقية وفرق إعادة التقييم 

 2يظهر شمن عناصر األموال الخاص وهو ما نص عليه النظام املحاسبي املاي 

 3غير أن االختالف يكمن فيما يلي:

ضمن األصول الثابتة املادية كأنها أصل مادي عادي إال أن SCFالتصنيف: تصنف العقارات املوظفة حسب  –أ 

( التي تعتبر أنه رغم طبيعة هذه األصول هي مادية IAS40هذا التصنيف يختلف حسب معيار املحاسبة الدولية ) 

 لي إلى أنها تصنف شمن األصول املالية ألن الهدف من استخدامها هو ما

االهتالكات: طرق االهتالك املعتمدة حسب املعايير املحاسبية الدولية هي االمتالك الثابت ، املتناقص حسب  -ب

 وحدات اإلنتاج ووحدات النشاط.

 فقد أضاف على هذا االهتالك املتصاعد. SCFأما 

يل مؤونة لها إلال أن معايير اإلصالحات طويلة األجل على األصول الثابتة / ينص النظام املحاسبي املالي على تشك

 املحاسبة الدولية ال تعترف بذلك .

                                                             
  1نفس املرجع السابق ص 6 .

  2الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الجريدة الرسمية، الصادر بتاريخ 25 مارس 2009، العدد 19 ص 10  

امللتقى ية ، حجاج زينب مريم تواتي ، اثر التوافق املحاسبي في املعالجة املحاسبية للتثبيتات بين النظام املحاسبي املالي ومعايير املحاسبة الدول3

 . 5ص  2011ديسمبر  14-13الدولي حول "النظام املحاسبي املالي في مواجهة املعايير الدولية املحاسبية" جامعة البليدة 



 الفصل الثاني

 

51 

 

األصول الثابتة الجاري إنجازها، نجد أن املعايير املحاسبة الدولية ال تعترف بها ضمن األصول الثابتة ألنها ال 

 تستوفي الشروط) شرط الحصول على منافع(

 لصنف الثاني " األصول الثابتة املادية األخرى" إال أن النظام املحاسبي املالي يعترف بها ويصنفها ضمن ا

 األصول الثابتة املعنوية 7-2

بأنها عبارة عن أصول غير نقدية وغير مادية قابلة للتحديد ، مسيطر  SCFتعرف األصول الثابتة املعنوية حسب 

لتجارية ، البرامج عليها ومستعملة من طرف املؤسسة في إطار نشاطها العادي، وتشمل على العموم ، العالمات ا

" ) في حالة GOODWILLاملعلوماتية، رخص االستغالل ، براءة االختراع، كما يمكن أن تشتمل على الشهرة "

 االندماج انصمام شريك، شراء مؤسسة أخرى(

 1وحتى يمكن اعتبار األصل أنه ثاب غير ملموس وجب أن تتوفر فيه الضروط التالية:

 مؤسسة بحماية القانون أن يكون مسيطر عليه من طرف  -

 أن ينتظر منه الحصول على منافع اقتصادية مستقبلية) منافع نقدية داخلة أو أي أصل آخر( -

 أن تكون له تكلفة يمكن تقييمها بصورة صادقو -

 أن يكون محدد ) أي يمكن بيعه، أو مبادلته، أو تأجيره....( -

 3إال أن االختالف يكمن فيما يلي: 2،  38وهو نفس التعريف الذي قدمه معيار املحاسبي الدولي رقم 

:رغم أنه أصل معنوي إال أنه ال يصنف ضمن األصول الثابتة املعنوية حسب املعايير  GOODWILLفارق الحيازة

 املحاسبة الدولية  أما النظام املحاسبي املالي فقد أدرجه في قائمة حسابات ضمن األصول الثابتة املعنوية

ر املحاسبة الدولية فإن تحديد أصول معنوية قابلة لإلهالك يقتصر فقط على تلم االهتالك: حسب معايي –أ 

األثول املعنوية التي يمكن تحديد مدة استعمالها. في حين أن النظام املحاسبي املالي لم يذكر األصول املعنوية 

 عاما  20القابلة لالهالك بل اكتفى بتحديد أقص ى مدة وهي 

 

                                                             
  1، ج1 دار هومة ، الجزائر 2010 ص IAS/FRS 327 بن ربيع حنيفة ، الواضح في املحاسبة املالية وفق املعايير الدولية 

  2محمد أو نصار وجمعة حميدات ، مرجع سبق ذكره، ص ص: 612-614 .

  3حجاج زينب ، مريم تواتي ، مرجع سابق ص 4 .
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 األصول املالية: 7-3

النظام املحاسبي املالي فإن األصول املالية تندرج بتكلفتها )القيمة الحقيقية لقابل معين(، وقد تم تصنيف حسب 

 األصول املالية إلى صنفين هما

 أصول مالية محتفظ بها الى تاريخ استحقاقها ويتم إعادة تقييمها وفق التكلفة املهتلكة

على أساس سعرها املتوسط خالل الشهر الخير من السنة أصول مالية معدة للبيع: ويتم إعادة تقييمها  –أ 

 املالية 

بالنسبة للسندات املدرجة في السوق املالي يتم تقييمها عال على أساس سعرها املتوسط خالل الضهر الخير من 

 السنة املالية

 عر البيع املحتمل(بالنسبة للسندات الغير مدرجة في السوق املالي يتم تقييمها بقيمتها التفاوضية املحتملة )س

 IAS39واملعيار املحاسبي  SCFمما سبق نجد أن هناك بعض التشابه في متطلبات قياس ألصول املالية وفقا ل 

 1غير أنه يمكن أن تسجل بعض املالحظات من خالل النقاط التالية 

 SCFمقارنة مع  IAS39أصناف األصول ملالية أكثر وضوحا في املعيار  -

يشترط النظام املحاسبي املالي استخدام السعر املتوسط في الشهر األخير من السنة املالية عند قياس الالحق  -

 لم يضر إلى ذلك  IAS39لألصول املالية املتاحة ، بينما املعيار  

 SCFأكثر وصوحا منه في IAS39ضرح متطلبات القياس بالقيمة العادلة وفق معيار  -

ن النظام املحاسبي املالي لم يعالج املجال املتعلق باألدوات املالية إال بصفة ملخصة، إال أن وبالتالي يمكن القول أ 

( وهذا راجع إلى ifrs32.ifrs7.ias39معايير املحاسبة الدولية عالجتها بشكل مفصل )أكثر من ثالث معايير دولية) 

ألدوات املالية من حيث االعتراف والقياس إهتمام املعايير املحاسبة الدولية بالسواق املالية ،حيث فصلت في ا

 2واالفصاح وذلك من أجل تقديم معلومات ذات مصداقية 

 

 

                                                             
دراسة حالة النظام املحاسبي املالي الجزائري، مذكرة  IAS/IFRSقوادري محمد ، قياس بنود القوائم الدالية وفق معايير الحاسبة الدولية، 1

 . 150:ص2010ماجستير ، جامعة البليدة 

  2  جاج زينب ، مريم تواتي ، املرجع السابق, ص: 06 .
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 املخزونات  -ب

يتم تقييم املخزونات عتد دخولها إلى املخازن بتكلفتها)تكلفة الشراء أو تكلفة اإلنتاج( ، وفي نهاية سنة تقييم وفقا 

لقاعدة التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقيق )قيمة اإلنجاز الصافية( ،أيهما أقل،أما من حيث طرق التقييم 

 املرجحةأو التكلفة الوسطية  FIFOفيتم استعمال طريقة 

 1IAS02من خالل هذا نالحظ أن هناك توفق بين النظام املحاسبي املالي واملعيار املحاسبي الدولي 

القروض والخصوم املالية األخرى ينص النظام املحاسبي املالي على أنه يتم تقييم القروض حسب تكلفتها  –د 

ف االقتراض )مصاريف الفوائد والتكاليف )القيمة الحقيقية للمقابل الصافي املستلم (.  كما نص على تكالي

 األخرى التي تتحملها املؤسسة نتيجة االقتراض

ينبغي أن تدرج في الحسابات كأعباء مالية لسنة املالية املترتبة فيها ، إال إذا أدمجت في تكلفة األصل وذلك في حالة 

شهر ( وهذا وفق  12تحضير )أكثر من ما إذا تطلبت عملية الشراء أو البناء أو إنتاج األصل مدة طويلة من ال

 2املعالجة البديلة املسموح بها

والذي يتطلب أن تتم املعالجة املحاسبية من خالل  23وهذا ما يتوافق تقريبا مع ما جاء به املعيار املحاسبي رقم 

كلفة األصل ، وهذه رسملة تكاليف االقتراض املرتبطة بعملية الشراء أو البناء أو انتاج األصل ،واعتباره جزء من ت

 3املعالجة ال تتم إال بتحقيق الشرطين التاليين 

 من املحتمل أن تعود تكاليف االقتراض )من خالل األصل( بمنافع اقتصادية مستقبلية على املؤسسة  -

 من املمكن قياس التكلفة بشكل موثوق  -

وفي حلة عدم تحقق هذين الشرطين يتم االعتراف بتكاليف االقتراض كمصاريف وتحملها لفترة املالية التي 

 تخصها 

أما فيما يخص الخصوم املالية األخرى فقد نص النظام املحاسبي املالي على أنه يتم تقييمها حسب تكلفتها ، تقيم 

 IAS39 4ة في املعيار الحقا حسب التكلفة املهتلكة، وهي نفس الطريقة الوارد

                                                             
  1بن ربيع حنيفة ، مرجع سبق ذكره, ص ,ص: 152-136 .

  2الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الجريدة الرسمية ، الصادرة  بتاريخ 25 مارس 2009, العدد19, ص:14.  

  3محمد أبو نصار وجمعة حميدات نفس  املرجع السابق, ص: 395 .  

  4الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، املرجع أعاله, ص: 14.  
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 املؤونات ، املخاطر األعباء:  -ذ

مؤونات املخاطر واألعباء على أنها : التزام ذو توقيت ومبلغ غبر مؤكدين "   IAS37يعرف املعيار املحاسبي الدولي 

 1وقد نص املعيار على أن االعتراف بهذه املخصصات يتم عند توافر الشروط التالية :

 سة التزام حالي ) قانوني او استنتاجي)نتيجة لحدث سابقعندما يكون لدى املؤس -

 من املحتمل أن يتطلب تدفق صادر من املوارد التي تمثل منافع اقتصادية لتسديد االلتزام التعاقدي -

 إذا كان من املمكن تقدير مبلغ االلتزام بموثوقية -

 2 2008جويلية  26وهو ما نجده متطابق تماما مع ما قدمه النظام املحاسبي املالي في القرار املؤرخ في  -

من خالل ما سبق نالحظ أن هناك تقرب كبير بينما تضمنه النظام املحاسبي املالي وما جاء به املعايير املحاسبية 

 الدولية

 على قواعد التقييم املحاسبي املطلب الثاني: أثر تطبيق النظام املحاسبي املالي 

 من ما يلي: SCFتتكون قواعد التقييم وفق النظام املحاسبي املالي 

القيمة النفعية : القيمة الحالية وتعبر عن استحداث مجموع التدفقات املستقبلية املتوقعة في إطار  1- 1

 النشاط العادي للمؤسسة 

القيمة السوقية : القيمة الحقيقية  هي املبلغ الذي يتم على أساسه مبادلة االستثمار أو الوفاء بااللتزام بين  1-2

 طرفين لهما املعلومات والرضا التام في ظروف املنافسة التامة

 ة قيمة اإلنجاز: القيمة التي يمكن الحصول عليها من بيع استثمار معين في حالة بيعه في ظروف عادي 1-3

التكلفة التاريخية : تتكون للسلع واملمتلكات املقيدة في أصول امليزانية عند إدراجها في الحسابات ، عقب  1-4

 خصم الرسوم القابلة لالسترجاع ، والتخفيضات التجارية والتنزيالت 

 وغير ذلك من العناصر املماثلة حسب اآلتي

 الشفاء  بالنسبة إل السلع املكتسبة بمقابل ، تحتسب من كلفة -

                                                             
  1محمد أبو نصار وجمعة حميدات املرجع السابق ص 599

  2الجمهورية الجزائرية الديمقراطي الشعبية، الجريدة الرسمية املرجع السابق ص14
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 بالنسبة إلى السلع املستلمة كمساهمة عينية ، تحتسب من قيمة االسمية -

 بالنسبة املكتسبة مجانا ، تحتسب من القيمة الحقيقية في تاريخ دخولها -

 األصول املكتسبة عن طريق التبديل تقيم بالقيمة املحاسبية  لألصول املكتسبة  -

 ؤسسة تقيم بتكلفة اإلنتاج األصول واملنتجات والخدمات املقدمة من طرف امل -

 االستخدامات املتحصل عليها بشكل مجاني ، تقيم بالقيمة العادلة عند ضمها الستخدامات املؤسسة أي في ذمتها -

كما على املؤسسة أن تظهر مؤشر بين التدني في قيمة األصل وعليه يتم تقدير النسبة املمكن تحصيلها ، وعليه  -

 يتم حساب تدني قيمة األصل كما يلي 

 

وعليها أن تصرح بنقص في القيمة أو تخفيض من قيمة األصل عند التسجيل أي األصول املادية تسجل بتكلفتها 

 املتراكم وقيمة التدني في األصل مطروح منها قيمة االهتالك

القيمة الحالية )املمكن تحصيلها( هي القيمة القصوى بين سعر البيع وقيمة املنفعة حيث أن سعر البيع  1-5

وقيمة املنفعة ، حيث أن سعر البيع هو املبلغ املمكن تحصيله عند بيع أصل معين في إطار سوق منافسة ، أما 

ها  عند استعمال هذا األصل إلى نهاية قيمة املنفعة فهي قيمة مستحدثة للتدفقات املستقبلية املنتظر حصول

 مدة استعماله

أن القيمة العادلة  -نتيجة مفادها–القيمة العادلة : توصلت العديد من الدراسات على املستوى الدولي إلى  1-6

تعتبر أفضل وسيلة لقياس األدوات املالية ، وأن التغيرات في القيمة العادلة تعتبر أفضل وسيلة لقياس األدوات 

الية ، وأن التغييرات في القيمة العادلة تمثل ربحا أو خسارة ، وللقيمة العادلة أثر على االقتصاد الوطني حيث امل

تعكس القيمة العادلة تقديرات األسواق لألوضاع االقتصادية السائدة، ذلك ألن القيمة العادلة تحدد عادة في 

ن التكلفة التاريخية ال تعكس سوى األوضاع سوق مفتوح ومنافس يعكس الحقائق االقتصادية ، في حين أ

 1االقتصادية عند االقتناء وال تعكس التغييرات في القيم العادلة إال عند تحقيقها 

                                                             
 2009الي الدولية، مذذرة دكتوراه  كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير جامعة الجزائر صالح حواس ، التوجه الجديد نحو معايير اإلبالغ امل 1 

  113ص 

  تحصيلها الممكن الحالية القيمة -الصافية المحاسبية القيمة = تحصيلها الممكن األصل قيمة تدني
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إن القيمة العادلة يجب أن تتحدد في ضوء عملية فعلية تتم ملبادلة أصل أو تسوية خصم وفق طرق املبادلة  بين 

 1بول ، كل ذلك يجب أن يكون في شروط املنافسة التامةأطراف لديها ما يكفي من املعلومات والق

القيمة العادلة بما تحتويه من مفهوم واسع ،تقوم على مجموعة من  املقومات ويمكننا أن نحصرها في إحدى 

 القيمتين:

 قيمة يمكن مبادلة األصل بها، وتمثل القيمة التي تمكن املؤسسة من الحصول على األصل 

 وتمثل القيمة التي تتحملها املؤسسة مقابل إطفاء االلتزامقيمة سداد االلتزام، 

 قواعد خاصة للتقييم: -2

 تتضمن القواعد الخاصة للتقييم املحاسبي ما يلي:

 األصول الثابتة املادية واملعنوية: -2-1

الخدمات ، أو األصول الثابتة املادية للمؤسسة هي أصول مادية موجهة لالستعمال في انتاج السلع ، أو توريد 

 تأجيرها للغير أو استعمالها ألغراض إدارية خالل أكثر من دورة محاسبية

واملخطط املحاسبي الوطني  SCF( األصول الثابتة املادية وفق النظام املحاسبي املالي 01-02الجدول رقم )

PCN 

 PCNاملخطط املحاسبي الوطني  SCFالنظام املحاسبي املالي 

تقييم أصل ثابت مادي ،فإن كل فئات عندما يتم إعادة 

األصول الثابتة املادية التي تكون ضمن هذا األصل يجب 

 إعادة تقييمها

يمكن للمؤسسات إجراء تسويات لقيمة األصول 

الثابتى في إطار إعادة التقييم القانوني لألصول الثابتة 

 املادية

 مدة وطرق االهتالك غالبا باالعتبارات الجبائية تتأثر تعتمد مد وطرق االهتالك على العوامل االقتصادية فقط

إن إعادة النظر دوريا في مدة وطرق االهتالك غير  يجب إعادة النظر دوريا في مدة وطرق االهتالك

 مفروضة

 samir merouani ,p129املصدر: 

االستعمال، وكال من أما األصول الثابتة املعنوية فهي أصول بدون وجود مادي )غير ملموسة( موجهة لنفس 

 األصول الثابتة املادية واملعنوية يكونا تحت املراقبة واستعمال املؤسسة

                                                             
  1يوسف حزيري ،تطبيق النظام املحاسبي املالي، مذطرة ماستر، جامعو قاصدي مرباح ورقلة 2011 ص 48 
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واملخطط املحاسبي الوطني  SCF( األصول الثابتة املعنوية وفق النظام املحاسبي املالي 02-02الجدول رقم )

PCN  

 PCNاملخطط املحاسبي الوطني  SCFالنظام املحاسبي املالي 

 تدخل شهرة املحل ضمن القيم املعنوية املحل ضمن األعباء تسجل شهرة

تسجل نفقات التطوير محاسبيا ضمن 

 األصول الثابتة

 تعتبر كل نفقات البحث والتطوير كتكاليف

تسجل املصاريف التمهيدية محاسبيا في  تسجل املصاريف التمهيدية كتكاليف

 PCNاالستثمارات، وقابلة لإلهالك حسب 

سنة  20يمكن ملدة االهتالك أن ترتفع حتى 

وهذه القاعدة مطبقة على كافة األصول 

 الثابتة املعنوية

سنوات كحد أقص ى  5تحدد مدة االهتالك ب 

، وهذه القاعدة مطبقة على املصاريف 

 التمهيدية فقط

يجب إعادة النظر في مدة وطريقة االهتالك 

 يخص على األقل مرة واحدة في السنة

تتوقع النصوص الجزائرية أي ش يء فيما لم 

 إعادة النظر في مدة طريقة االهتالك

 samir merouani,op,cit,p127املصدر  

نفقات التنمية ونفقات البحث : تتشكل نفقات التنمية أو النفقات الناتجة عن مرحلة التنمية ملشروع  2-2

 داخلي أصول ثابتة معنوي في الحاالت اآلتية

 النفقات لها عالقة بالعمليات املستقبلية التي لها حظوظ جدية لتحقيق مردودية شاملةإذا كانت هذه  -

إذا كانت للوحدة النية وتمتلك القدرة التقنية، املالية وغيرها إلنجاز العمليات املرتبطة بنفقات التنمية  -

 الستعمالها أو بيعها

إذا كانت هذه النفقات يمكن تقييمها بصورة موثوق فيها كما تشكل نفقات البحث أو النفقات الناتجة عن  -

 مرحلة البحث ملشروع داخلي أعباء يتم تسجيلها عندما تكون مستحقة، وال يمكن إدراجها ضمن األصول الثابتة 

ات بأقل تكلفة وقيمة اإلنجاز الصافية هي املخزونات: طبقا ملبدأ الحيطة والحذر، تقيم املخزونات املخزون 2-3

 سعر البيع املقدر بعد  طرح تكلفة االتمام والتسويق
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تسجل خسارة  قيمة املخزونات كعبء في حساب النتيجة عندما تكون تكلفة املخزون أكثر من القيمة الصافية 

دخل أوال خرج أوال وإما بطريقة  إلنجاز هذا املخزون، وعند خروجها من املخزن ، تقيم املخزونات إما بطريقة ما

 بتكلفة الوسطية املرجحة للشراء  أو اإلنتاج.

 PCN( واملخطط املحاسبي الوطني SCF( : املخزونات وفق النظام املحاسبي املالي ) 03-02الجدول رقم ) 

SCF النظام املحاسبي املالي PCN  املخطط املحاسبي الوطني 

ال يمكن تقييم  املخزونات إال حسب طريقة أو طريقة 

 FIFAالتكلفة الوسطية املرجحة 

  LIFO  ،FIFOطرق لتقييم املخزونات  3توجد 

 والتكلفة الوسطية املرجحة

 SAMIR MEROUANI ;op,cit, p 131املصدر: 

عقود اإليجار التمويلية : عقد اإليجار هو عبارة عن اتفاق يتنازل بموجبه املؤجر للمستأجر ، ملدة محددة   2-4

 1عن حق استعمال أصل مالي مقابل دفعة واحدة أو دفعات عديدة

وعقد اإليجار التمويلي هو عقد تحول بواسطته إلى املستعمل لألصل ، املزايا واألخطار املرتبطة  بملكيته بصفة 

 شبه تامة، مع تحويل أو عدم تحويل امللكية في نهاية العقد 

 وكل أصل يكون محم عقد إيجار تمويلي ، يسجل محاسبيا عند تاريخ دخول العقد حيز التنفيذ  مع احترام مبدأ

 تغليب الوضع االقتصادي على شكل قانوني كاآلتي:

 بالنسبة للمستأجر: –أ 

يسجل األصل املالي املستأجر في أصول امليزانية  بقيمته العادلة أو بالقيمة الحالية للمدفوعات الدنيا مقتض ى  -

 اإليجار إذا كانت هذه األخيرة أقل ثمنا

 غ الخصم املالي للميزانيةيسجل االلتزام دفع اإليجارات املستقبلية بنفس مبل -

 بالنسبة للمؤجر: -ب

سجل في األصل، ويتم عرضه كذمة مدينة بمقدار مساوي لصافي االستثمار في عقد اإليجار أو بالقيمة العادلة إذا 

 كان املؤجر صانع أو موزع

                                                             
ملتقى دولي حول االطار املفاهيمي    SCFي وفقا لنظام املحاسبي املاليرابح يخلف ، عبد الرزاق يخلف ، املعالجة املحاسبية لعقود التأجير التمويل1 

ص , 2009 ,أكتوبر 15-13جامعة البليدة الجزائر  IAS/IFRS للنظام املحاسبي املالي الجديد وآليات تطبيقه في ظل املعايير املحاسبية الدولي

:17.  
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 تسجل اإليرادات خالل مدة العقد لدى املؤجر واملستأجر كليهما مع التمييز بين:

 املالية املحددة على أساس صيغة تترجم على نسبة مردودية دورية ثابتة لالستثمار الصافيالفوائد 

 .تسديد املستحقات الرئيسية

 PCNواملخطط املحاسبي الوطني  SCF( عقود اإليجار وفق النظام املحاسبي املالي 04-02الجدول رقم )

 املخطط املحاسبي الوطني PCN النظام املحاسبي املالي SCFود  

تقدم األصول اململوكة كإيجار تمويلي من طرف 

 املستأجر وتكون حسب طبيعتها

حسب املخطط املحاسبي فإنه ال يمكن للسلعة ما 

ألن تظهر في محاسبة التاحر إال إذا كانت هذه 

 السلعة ضمن ممتلكاته

تعتمد مدة وطرق االهتالك على العوامل االقتصادية 

 فقط

يوجد عقد اإليجار  ال يوجد تسجيل محاسبي إذن ال

 التمويلي

 SAMIR MEROUANI,op,cit,p129املصدر 

 قروض والخصوم املالية األخرى:  2-5 

يتم تقييم القروض والخصوم املالية األخرى أصال حسب تكلفتها والتي تمثل القيمة العادلة للمقابل الصافي 

 املستلم بعد خصم التكاليف التابعة املستحقة عند تنفيذها.

 االهتالكات : 2-6

يجب أن تعد االهتالكات وفق طريقة االهتالك الخطي املتناقص أو حسب االستعمال التقني لألصل املعني )  -

 مخطط االهتالك ( 

 يكون التوزيع التنظيمي للمبلغ املهتلك ألصل معين حسب مدة االستعمال املقدرة  -

 1األخذ بعين االعتبار القيمة املتبقية املمكنة لألصل -

عادة النظر في مدة االنتفاع وطريقة االهتالك دوريا ، وفي حالة تغير التقديرات والتنبؤات السابقة ، يجب يجب إ -

 أن يتم تسوية تخصيص قيمة االهتالك للدورة أو الدورات الالحقة

                                                             
ملتقى دولي حول اإلطار املفاهيمي للنظام املحاسبي     SCFوفقا  لنظام املحاسبي املالي جمال عمورة ، املعالجة املحاسبية لعقود التأجير التمويلي1

 ,2009 ,أكتوبر 15-13جامعة البليدة، الجزائر  IAS /ISRS املالي الجديد وآليات تطبيقه في ظل املعايير  املحاسبية الدولية

despace .univ.bouira.dz25,ص:2017/ 02,تاريخ االطالع. 
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 سنة 20يفترض أن ال يتعدى مدة االنتفاع لألصول الثابتة املعنوية  -

مؤونات األعباء والخسائر: مؤونة األعباء هي خصم مالي يكون استحقاقه أو مبلغه غير مؤكد وتسجل  2-7 -

 املؤونات محاسبيا عندما:

 تكون للوحدة التزام حالي قانوني أو ضمني ناتج عن حدث ماض ي  -

 يكون من املحتمل خروج موارد تعتبر ضرورية لتسديد هذا االلتزام  -

 :   يمكن تقدير مبلغ االلتزام بصفة موثوق فيها -

 PCNواملخطط املحاسبي الوطني  SCF( املؤونات والنظام املحاسبي املالي 05-02الجدول رقم )

 SAMIR MAROUANI ,op,cit,p134املصدر 

اإلعانات : تسجل اإلعانات املالية في باب اإليرادات في حساب النتيجة التي هي مخصصة لتغطية تكاليف  2-8

دورة أو عدورات ، مثلما هي بالنسبة للتكاليف املتعلقة بها، واإلعانات املالية املتعلقة باألصول املالية ما عذا 

ملوظفة واألصول ملالية األخرى املذكورة في شكل أصول مالية جارية، وتتكون األصول املالية غير القيم العقارية ا

  1الجارية من العناصر اآلتية

 سندات املساهمة والحقوق املرتبطة  -

 سندات املحافظة االستثمارية طويلة ومتوسطة االستحقاق وذات املردودية املعتبرة -

                                                             
املتضمن النظام املحاسبي  07/11، القانون 74العدد 2007نوفمبر25الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الجريدة الرسمية ، بتاريخ  1

 . املالي

SCF لي النظام املحاسبي املا PCN املخطط املحاسبي الوطني 

دائما ما تعكس امليزانية الوضعية املالية للمؤسسة 

عند نهاية الدورة، وال تعكس الوضعية املالية 

املستقبلية املتوقعة ، وبالتالي ال يمكن تشكيل مؤونة 

لتكاليف مستقبلية  منتظرة كأعمال اإلصالح 

والصيانة الكبرى الواجبة من طرف املخطط 

 اسبي الوطنياملح

يسمح التنظيم الجزائري بتكوين مؤونات ألعمال 

اإلصالح والصيانة الكبرى ولكن حسب النظام 

 املحاسبي املالي يجب حذفها 
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مال أو لتوظيفات طويلة األجل وكذا لقيم التوظيفات املحتفظ بها حتى تاريخ سندات ثابتة أخرى املمثلة لرأس  -

 استحقاها

القروض والحقوق التي تملكها املؤسسة وليست لها نية في بيعها في املدى القصيرة: حقوق الزبائن، حقوق  -

 جزئيينشهرا وكذا الديون املمتدة على أكثر من سنة تقسم على  12االستغالل التي مدتها أكثر من 

تقييم األعباء والنواتج املالية : تأخذ في الحسبان االعباء والنواتج املالية تبعا النقضاء الزمن وترتبط  – 2-10 -

بالسنة املالية التي تترتب خاللها الفوائد، والعمليات التي تم من خاللها وصول أو منح تأجيل للدفع بشروط تقل 

صم الناتج املالي أو التكلفة املالية املرتبطة بهذا عن شروط السوق، تسجل محاسبيا بقيمتها العادلة بعد خ

 التأجيل.

في حين أن الفرق بين القيمة االسمية للمقايل القيمة العادلة للعملية التي تناسب التكلفة التقديرية في القرض 

 ات البائعاملتحصل عليه أو املمنوح، يسجل محاسبيا كأعباء مالية في حسابات املشتري، وكإيرادات مالية في حساب

الضرائب املؤجلة: فرض الضرائب املؤجلة هي طريقة محاسبية تتمثل في تسجيل عبئ الضريبة ،كأعباء على  2-11

 النتيجة املنسوبة لعمليات الدورة فقط 

الضريبة املؤجلة عبارة عن مبلغ ضريبة على األرباح القابلة للدفع )ضرائب مؤجلة على األصل( أو قابلة لالسترداد 

 مؤجلة على الخصوم( خالل دورات مستقبلية. )ضرائب

 وتسجل في امليزانية في حساب نتيجة الضريبة املؤجلة الناتجة عن:

الفارق الزمني بين االثبات املحاسبي إليراد أو تكلفة ما، وأخذها بعين االعتبار في النتيجة الجبائية لدورة قادمة في  -

 مستقبل متوقع.

قابل للتأجيل ، إذا كان منسوبا إلى أرباح جبائية  أو ضرائب مستقبلية محتملة  العجز الجبائي أو القرض الضريبي -

 في املستقبل املتوقع

 عمليات التعديل ،الحذف وإعادة املعالجة التي تمت في إطار إعداد القوائم املالية املجمعة -

ئر تبنت املعيار املحاسبي الدولي تم التطرق في النظام املحاسبي املالي إلى الضرائب املؤجلة وهذا ما يعني أن الجزا -

 الذي يتناول ضرائب الدخل  12رقم
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 املطلب الثالث: أثر تطبيق النظام املحاسبي املالي على القواعد الجبائية

نظرا للتطورات الداخلية والخارجية التي واجهتها الجزائر، تعرضت املؤسسات الجزائر إلى عدة تغيرات إدارية 

تطبيق نظام محاسبي يؤدي إلى تغيير بعض القواعد املحاسبية التي تمس بشكل مباشر وضريبية وذلك من خالل 

 عناصر تحديد الضريبة على نتائج املؤسسات لذلك يتطلب تكييف القواعد الجبائية مع الواقع املحاسبي

 املقاربة النظرية للنظام املحاسبي املالي على القواعد الجبائية: -1

اسبة واملعلومة املالية في الجزائر من خالل النظام املحاسبي املالي سوف يؤدي إلى تطبيق املعايير الدولية للمح

تغيير بعض القواعد املحاسبية املطبقة في ظل املخطط الوطني للمحاسبة، التي تمس عناصر تحديد الضريبة 

نظام الجبائي وذلك بضرورة إعداد جدول التوفيق او االنتقال من النتيجة الجبائية ، بما يسمح بعصرنة ال

 وتقليل تأثيرات تغير املرجع املحاسبي، وزيادة شفافيته بالنسبة للمؤسسات من داخل وخارج الجزائر

النظام املحاسبي املالي والنتيجة الجبائية: حسب التطبيقات التي أتى بها النظام املحاسبي املالي، العبء الضريبي  1.1

الناتج عن تطبيق املعدل الضريبي الفعلي، وهذا يستلزم من الظاهر في جدول حساب النتيجة ، والعبء الضريبي 

املؤسسة إعداد جدول انتقال من النتيجة املحاسبية إلى النتيجة الجبائية ، أي النتيجة التي تشكل القاعدة 

لحساب الضريبة على الشركات ، والعناصر التي يكون االختالف في تقييمها في تحديد النتيجة بين قواعد النظام 

 حاسبي املالي والقواعد الجبائية الجزائرية ترتكز في النقاط التالية :امل

القواعد والتقنيات الجديدة لإلهالك ، والخسائر في القيمة، هذه األخيرة تعتبر عنصرا جديدا على النظام  -

 الجبائي الجزائري 

 التسجيل املحاسبي لعمليات اإليجار التمويلي -

 س القيمة العادلة في تاريخ الحيازة تقييم بعض األصول والخصوم على أسا -

املعالجة املحاسبية لبعض الضرائب ، وخاصة الضرائب املؤجلة ،مع إمكانية وجود فارق زمني بين تاريخ أخذها  -

 بعين االعتبار محاسبيا وتاريخ أخذ نفس العبء في تحديد النتيجة الجبائية 

ها مباشرة على مستوى األموال الخاصة دون التسجيل تغير الطرق املحاسبية وتصحيح األخطاء ، والتي يظهر إثر  -

 في جدول حسابات النتائج

 فوائض القيم طويلة األجل ونواتج التنازل عن االستثمارات أو عمليات استثنائية أخرى  -
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األعباء والنواتج التي تدخل ضمن النتيجة املحاسبية لكن من الناحية الجبائية يمكن أن ال تؤخذ بعين االعتبار  -

األعباء التي تعتبر من الكماليات وغير املبررة من وجهة نظر اإلدارة الضريبية ، ونواتج الفروع من توزيعات مثل 

 أرباح األسهم املقبوضة ، وأعباء ونواتج  مرتبطة بالعمليات التي تتم من الفروع أو مؤسسات مشتركة

 1ن االعتبار في النتيجة الجبائية العمليات غير مسجلة محاسبيا في النتيجة املحاسبية والتي تؤخذ بعي  -

 بعض الصعوبات الجبائية الناتجة عن تطبيق النظام املحاسبي املالي: -2

االهتالكات والقيمة الضائعة لألصول : النظام الجبائي الحالي يعتمد على تقنيات عادية )مألوفة (  2-1

لالهتالكات)بطريقة خطية متزايدة، متناقصة(  عموما على أساس التكلفة التاريخية، في حين املرجع الجديد أخد 

 بعين االعتبار املعطيات السابقة الذكرمن قبل واملعطيات التالية :

 قيمة ومدة االستعمال -

 القيم الضائعة -

 االهتالكات: -أ -

إن تعريف االهالك يتطور، في حين أنه في املخطط املحاسبي الوطني يتعلق باسترجاع التكلفة ، أما اآلن فهو 

توزيعا نظاميا للمبالغ املهتلكة لألصل طوال مدة حياته املحتملة، أين نالحظ  استخدام املزايا االقتصادية لألصل 

وهذا حسب النظام املحاسبي املالي ، بحيث نقوم بتحديد طريقة اهتالك األصل حسب مميزات وخصائص 

 املؤسسة ، التي يرجع لها  تحديد املدة وطريقة اهتالك األصل بحيث:

ملا تكون مدة الحياة املتوقعة لألصل في مؤسسة ألقل من مدى حياته االقتصادية ، نقوم بطرح القيمة املتبقية  -

 األصل )قيمة التنازل عنه( من القيمة اإلجمالية لنحصل على قاعدة االهالك لهذا

طريقة االهالك يجب أن تترجم أحسن طريقة الستخدام املزايا االقتصادية لألصل، أي متناسبة مع وتيرة  -

ف االستعمال املحتملة التي يتم تحديدها من طرف إدارة املؤسسة وليس عن طريق مدة مطبقة عادة حسب أصنا

 األصول لذلك  

يجب ال اآلن فصاعدا اهتالك العناصر األساسية لألصل كل على حدى عندما تكون لها مدة حياة أو وتيرة  -

مختلفة)حالة مبنى وسقفه على سبيل املثال( هذا النوع من االهالك حسب املكونات يمكن أن تستعمل فيه طرق 
                                                             

ي ظل عزوز علي ، متطلبات تكييف القواعد الجبائية مع النظام املحاسبي املالي، امللتقى الدولي األول حول النظامم الحاسبي املالي الجديد ف 1 

تاريخ  dspace .univ-bouira .dz, 2010جانفي  18-17املعايير املحاسبية الدولية، القطب الجامعي الجديد الوادي 

 .11-9,ص,ص:2017/ 02االطالع
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يقة االهتالك ألصل ككل( حيث أن حساب اهتالك مختلفة أو معدالت اهتالك خاصة لكل جزء )مختلفة عن طر 

 كل جزء من األثل على حدى ينتج عنه وضع خطة اهتالك لكل جزء

 القيمة الضائعة لألصل: -ب -

عند كل ترصيد لحساب املؤسسة يجب أن نتساءل عن وجود مؤشر يدل على أن األصل يمكن أن يفقد جزءا من  -

في املحيط التقني القانوني، تغير في معدالت الفائدة....( في حالة قيمته)على سبيل املثال: خسائر مادية ،تغير 

األصل املستحق نقوم باختبار لنقصان القيمة ، القيمة املحاسبية الصافية لألصل الثابت تقارن بالقيمة 

ة املسترجعة أي بمعنى سعر األصل املحتمل اهتالكه وقيمة االستغالل أي قيمة مجموع التدفقات النقدية الحالي

الصافية التي يمكن لألصل أن يحصلها، فإذا كانت القيمة الحالية تظهر أصغر من القيمة  املحاسبية الصافية 

 ،التدني في القيمة يسجل في القيمة الحالية

أما في النظام املحاسبي ، الخسائر في القيمة ليست حتما منتهية، املؤونة يمكن تشكيلها مسبقا إذا كانت قيمة  -

جة في حدود قيمة األصل املهتلك  فتطبق هذه القواعد املتعلقة بالنقص في القيمة لألصول لبثابتى األصل املعال

تؤدي إلللى تغيرات مستمرة ملخطط االهالك باملوازاة مع هذا االنخفاض ،النقص في القيمة يخفض قاعدة 

هتالكات إذن االختبارات االهالك ويأخذ هذا بعين االعتبار مسبقا عند تحويلنا من جديد  قاعدة أقساط اال 

 املستقبلية لهذه التغيرات يعطي لها مميزات خاصة

 النتائج الجبائية : 2-2

من أهم اآلثار الجبائية املتعلقة بتغيرات طريقة االهالك بحسب مكونات األصل باملوازاة عند أول تكبيق لقاعدة 

ب عليها أن تكون مطبقة سلفا أي كأنها دائما االهالك والخسارة في قيم األصل، فالطريقة املحاسبية الجديدة يج

مستعملة قبل تقسيم األصل حسب مكوناته هذا ما يؤدي بنا إلى حساب اهتالك جميع أصول املؤسس حسب 

القواعد الجديدة وبكن عملها هناك طريقتين من تطبيقها من طرف املؤسسة من أجل املرور إلى النظام الجديد 

 وهما:

تكلفة االهتالكات الناتجة عن التكلفة التاريخية للمكونات التي وجب تطبيقها  وإعادة طريقة إعادة التكوين ل -1

 حساب االهتالكات انطالقا من هذه التكلفة ، تغيرات األصول تعالج محاسبيا في األموال الخاصة.

ت لديها أثر طرقة إعادة منح القيم املحاسبية التي هي طريقة توقعية على مستوى حساب االهتالكات والتي ليس  -2

على رؤوس األموال الخاصة االفتتاحية ، حيث يجب عليها إعادة تقييم القيم املحاسبية الصافية بداللة النسب 

 من أول سنة تطبيق هذا العام املحاسبي املالي
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التطبيق األول لطريقة اهتالك لكل عنصر تفرض على املؤسسات إعادة إلرجاع املؤونات املوجهة لإلصالحات 

 ة املتعلقة بإعادة تعويض االستثماراتالكبير 

 االختالفات الجبائية الناجمة عن تطبيق النظام املحاسبي املالي: -3

تكاليف البحث والتطوير : نفقات البحوث املطبقة أو التطوير تسجل محاسبيا حسب اختيار املؤسسة في  3-1

 ناملصاريف' ،أما املعالجة الجبائية فتتبع املعالجة التي طبقت حد اآل 

حسب النظام املحاسبي املالي ، لم يترك الخيار للمؤسسة ولم يحدد سوى مشاريع البحث )تكاليف وجب 

تسجيلها في املصاريف( ومشاريع التطوير )نفقات وجب تجميدها إدا ما توفرت شروط معينة( شروط التجميد 

اسبي تكون مقيمة في سوف تكون بدون شك محققة بصفة آجلة مما عليه اليوم ، فمعايير التسجيل املح

 التوقعات الواحدة النشاط

النظام املحاسبي يتنبأ بأن التسجيل املحاسبي يكون اجباريا للتكاليف الناتجة عن مرحلة البحث والتشغيل على 

حساب التكاليف املحصلة خالل مرحلة التطوير )معتبرة على أنها تفضيلية( هذه الوضعية تختلف مقارنة 

 .ذي يفرض تشغيل تكاليف التطوير عندما تكون الشروط محققةبالنظام املحاسبي وال

 .التغيرات في الطرق املحاسبية وتصحيح األخطاء 3-2

املرجع املاسبي للمؤسسة يوضح بأن هذه التغيرات والتصحيحات والتي علق عليها في الالحق يجب أن تبين مباشرة 

 في حساب النتائجعلى مستوى األموال الخاصة )املرحل من جديد( بدون تسجيل 

إذن اإلطار التنظيمي الجبائي الحالي ، هل سيقبل هذه الخيارات دون مخاطرة لإلدارة الجبائية بخسارة من هذه 

 املوارد الجبائية ، بدون تقييم أولي لنتائج هذا النوع من الحاالت:

لوحظت في األموال الخاصة   إذا كانت كل التغيرات في الطريقة املحاسبية وآثار التطبيق األول للنظام الجديد -1

 فكيف تكون معالجة تغيرات األصل الصافي بالزيادة أو بالنقصان

إذا كانت القواعد الجبائية الحالية في صدد التغير لالستجابة للقواعد املحاسبية ولهذا وجب وصع نظام جبائي  -2

 اييرجديد متعلق بأثر التغير في الطريقة والتطبيق األولي للنظام املحاسبي واملع

 التسجيل املحاسبي الضريبي  3-3

يحدث بصفة دورية وجود فروقات تكون مفسرة بين تاريخ تحمل العبء جبائي أو اجتماعي على املستوى 

 املحاسبي وتاريخ تحمل نفس العبء لتحديد النتيجة الخاضعة للضريبة
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لضريبة املستحقة والضريبة النظام املحاسبي املالي يوضح التكلفة أو قيمة الضريبة تساوي قيمة مجموع ا

املؤجلة الداخلة في تحديد النتيجة الصافية للنشط والضريبة املدفوعة أو املسترجع تحت غطاء الفوائد أو 

 الخسائر الجبائية للنشاط

 خصوم الضريبة املؤجلة هي مرتبطة بمبلغ الضريبة الواجبة الدفع خالل النشاط املستقبلي تحت غطاء :

 الفروقات املؤقتة -

 لخسائر الضريبية املعالج سابقاا -

 فروض الضريبة املعالجة سابقا -

أصول وخصوم الضريبة يجب أن تخصم أو تضاف في األموال الخاصة إذا تعلقت بعناصر دائنة أو مدينة  -

 مباشرة  في رؤوس األموال لنفس الدورة أو الدورات األخرى 

املحاسبي للضريبة وفي الواقع املؤسسات جيل املخطط املحاسبي الوطني ال يجعل أي توضيحات متعلقة بالتس -

تطبق طريقة الضريبة املستحقة  كما أن مبلغ الضريبة يسجل في النتيجة حتى ولو كان يحمل عناصر مسجلة في 

 أموال خاصة ويمكن للضريبة أن تحمل على األموال الخاصة في بعض الحاالت الخاصة:

 ة يكون ضريبة صافيةعند تغبر الطريقة االقتطاع على األموال الخاص -

 في حالة زيادة رأس املال ، تكاليف اإلصدار تحمل عالوات إصدار القيمة الصافية للضريبة -

التسجيل املحاسبي ألصل في ميزانية الضرائب املؤجلة يبقى بدون أثر على النتيجة ابتداء من االقتصاد الضريبي 

 1الذي يتنازل عنه كحقاملحتمل الذي ال يظهر قانونا والذي بنى حل على الحقوق و 
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 خالصة الفصل

من خالل ما تطرقنا إليه في هذا الفصل الحظنا أن االهتمام املتزايد من قبل العديد من املنظمات املحاسبية 

بعملية تحقيق أكبر  قدر املمكن من التجانس والتوافق في املمارسات واإلجراءات  املحاسبية بين مختلف الدول ، 

رشيد املمارسات العملية للمحاسبة حيث بدأت ساهمت في إيجاد معايير محاسبية دولية تعمل على توجيه وت

على تشكيل  1973وتلتها عدة مؤتمرات أصفرت سنة  1904محاوالت وضع معايير  على املستوى الدولي منذ عام 

حل محلها   2001وفي سنة  IASتهتم بإصدار  معايير املحاسبة الدولية  IASCلجنة معايير املحاسبة الدولية 

باملعايير الدولية  IASحيث أصبحت تسمى معايير املحاسبة الدولية  IASBالدولية  مجلس معايير املحاسبة 

 IFRSللتقارير املالية  

شهدت الجزائر منذ تخليها عن االقتصاد املوجه وتبنيها اقتصاد السوق  عدة إصالحات اقتصادية ميزها تخليها 

عن املخطط املحاسبي الوطني الذي أصبح ال يستجيب الحتياجات املستثمرين ، واعتماد النظام املحاسبي املالي 

ضمن النظام  املحاسبي املالي إطارا تصوريا ،حيث يت 2007نوفمبر  25املؤرخ في  11-07وذلك حسب قانون رقم 

للمحاسبة املالية، ومعايير محاسبية ومدونة حسابات تسمح بإعداد كشوف مالية على أساس املبادئ املحتسبية 

 .املتعارف بها عامة
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 الفصل الثالث: دراسة حالة مؤسسة ميناء مستغانم

 املبحث األول: تقديم مؤسسة ميناء مستغانم

يعددددددء مستددددددزء مسددددددن زلب يددددددتء  ازخددددددلن مددددددض وري سدددددددن ورن نسددددددن و  ز ددددددن  زرت دددددد     دددددد   دددددد     ر عء ددددددء مدددددددض  

ورننز يدددن  ورصددتزتزا وررىدددتي ورادددن  ادددز ة ادددل ورنندددز ت ورء رسدددن مددض خدددت  ا دددء ب ورعء دددء مدددض و  دددءمزا  ز  دددءمزا 

 خددءمزا ورصددسء وري    ردد و ادد ت  ددنب ورن دد   مددض خددت  ةدد و وري ددل ميددء مسددن از ي سددن  دد   مستددزء مسددن زلب  

  ةءوت  خصزئصه   ةسك  ورنتظسمن ر  ه وملؤاسن.

 املطلب األول: ملحة تاريخية حول ميناء مستغانم

اك  ورس م يتءو  ازاسز مض وري سن  نب ا  ي  مستزء مسن زلب  مز  نمزشلى مع من  يزا وملت  ن  سل   يح ي

ورن نسددددن و  ز ددددن  زرت دددد  اددددل وملت  ددددن  مج  لدددده يخدددد ع واددددن ءوس منم تددددن مددددض و  ددددءمزا ومل   ددددن مددددض وملسددددن م   

 ورنهزئس   تىت    قن ورت   منعءدت وأللمزط.

  نشأة امليناء -1 

    ن  وان ءمنه ور  و تن  ز  وملستزء خ سنز ص  يز  زدو  منء       س وري    رصتمتء     س وري     

 ب "م خلى ور تزئب "  مض ةتز امست مء تن "مسن زلب ". 1833القتسزم وألغتزم   امن مستزء مسن زلب  سمز قي  

 .1881متت       اتن  325متت رسص  ومنءود ميء  80 نشلئ       سف ر مستزء       1848ال اتن 

ء ثتثدددن ادددت وا مدددض جردددش  ت دددض تتددده ماددد  تز جو مت عدددن  بعددد 1882ول  دددو     ماددد  ئ راهسندددن وملستدددزء ادددل ادددتن 

 ولاهت  مستد       ض ر مستزء. 1904  1890تزمن.ا ت  تمز  تهسنن ض من     

متدت  430ثب منازء   ض ورثدزن     دسف ل رده  1941بعء  تزء  زا ت  وألم وج و  ت  سن ور   سن ر مستزء اتن 

 .1959  ءو ن  1955 سمز     نهز ن 

 لقانوني للمؤسسة ميناء مستغانمالشكل ا-2

  ءم وملستزء ل ت   مض و  ءمزا :و  ءمزا ورننز ين  خءمزا ورصسء وري       ا ت تلء  سدس ته مؤاسدن 

 نادددديا اددددل ملددددز  م ددددت   SPA EMP EPEمستددددزء مسددددن زلب   ددددل مؤاسددددن تم مسددددن وقنصددددزد ن   دددد  ن جوا  ادددد ب 

 . 1882  ا  14ورصزد   نز يخ  287-82   قب ورتظزم وملستزئ  و  توئ    م نضلى ومل ا م ورنت س 

 دددد ت مؤاسددددن مستددددزء مسددددن زلب ل ي  ددددز  دددد   والاددددن ترسن تلددددء غدددد و  وملؤاسددددزا وراددددن  1989 س دددد    29اددددل 

 ا ت تض وان  و  ال   عساهز وملزرسدن   سدل ادب ا  ي  دز ت دء م ثدو مدض  د  ن تم مسدن جوا لدزبع وينمدز ل ميدء 

دج ا ددت  سددزات  زم ددن  رادد  ن  سددس ت  1 5 00.000.000ادد ب   س مزر ددز  د  ن تم مسددن وقنصددزد ن   دد  ن جوا  

 ا ضع ر  زل   ورننز    وملءن  لي ز أل كزم  B88 .01وملسزةمزا ورء رن "ومل ونئ"  ا م  ورس   ورننز    قب 

رسن  وملنضمتن ر تص ص ورنتظسمسن الان ت 1988يزل    12ورصزد ت  نز يخ  04-88  03- 88  01- 88ور  ول   

 16ورصددددزد ت  نددددز يخ  119- 88 ومل ادددد م  1988يددددزل    12ورصددددزد ت  نددددز يخ  101- 88وملؤاسددددزا   لي ددددز ر  ادددد م 

 .1988ابنمىت 28ورصزد   نز يخ  177-88  ومل ا م  1988مز 

  لسط ميء مؤاسن مستزء مسن زلب ملنزا ومل زم ورنزرسن :

 واتثمز   ا  ي  مستزء مسن زلب ؛-

  وإلنازءوا وملستزئسن ؛وان ت  وآلالا -

 ملنزا  تمز   سزلن  تهسنن ورن ء ل ر ينن وملستزئسن ور  قسن؛-
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 متءود   ومج  تزء   سزلن  تهسنن ر ينن وملستزئسن ورن نسن  زرنعز   مع    زء وآلخ يض ؛-

 ميز  ت تم سن ورخسض  ورن  يغ وملستزئسن؛-

 متو رن تم سن ور     ور سزدت  وإل ازء  غ تةز؛ -

 سددزم  كدد  تم سددزا ورننز يدددن   وملزرسددن   ورصددتزتسن   ورع ز يددن جوا ورصددد ن ومليز دد ت  غ ددت ومليز دد ت  م  ددد ئ ور-

 مؤاسن مستزء مسن زلب.

 

 

 املطلب الثاني: املوقع الجغرافي مليناء مستغانم وتصميمه

° 05  °00 مزال  خ   ل   ° 56 ° 35  ع مستزء مسن زلب مض و   ن ورا قسن    سج   اي      خ   ت ض

   قز  ي ن   تلء:

 متت. 1830:      كاسرة األمواج -1

 م.12م  تمو 100:  مزيل غ ب  بع ض املدخل البحري للميناء -2

 :  انك   مض      :األحواض-3

 م. 8,17م    6,77ةرنز   تمو  تتو        14:  مسز ن مزئسن ا ء  بالحوض األول 3-1

 م .8,22م    6,95ةرنز   تمو  تتو        16ب:  مسز ن مزئسن ا ء  الحوض الثاني3-2

ل  ص  ميء  10ا    تلء  األرصفة:- 4
ّ
 متت خ   م سمن  مز  لل: 1 296م  زا  ا        ل

 (.0متت خ   )ومس ن  117 الرصيف الشمالي الشرقي: 4-1

 (.3 2  1متت خ   )ومس ن  412:الرصيف املغرب4-2

 (.9  8)ومس ن متت خ    217:الرصيف الجديد4-3

 (.5  4متت خ   )ومس ن  270:رصيف االستقالل 4-4

 (.7  6متت خ   )ومس ن  280: الرصيف الجنوبي الغربي 4-5

 م. 44,430:  مسز ن أرضية التخزين-5

 م. 24,000:  مسز ن مرأب السيارات - 6

  ز ين ات يز.15 000م  قء ت وملعز  ن 15 000:  مسز ن مرأب الحاويات- 7

 ( ألغ وض انز ين.8م   سن ءم ثمزلسن م زا  )7 455م ت   مسز ن  16: تءدةز املخازن -8

 :  انك   مض : طرق واملواصالت- 9

 متت خ  . 4 885: الطريق األرض ي 9-1

متت خ  )    وأل   ن من تت     ط ارن  ء ء ن مننءدت  سن ءم مؤقنز  3 747:السكة الحديدية 9-2

 ملعءلسن ...(.رت   و سي ب  وأللز يب و
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 املطلب الثالث: التسهيالت املينائية واإلنشاءات املتخصصة له 

 التسهيالت املينائية- 1

 از مء  ين ور سزدت وملستزء  ثتثن ا ض قسزدت  ا  قل م ازء. 24از  24:اؤمته  إرشاد السفن 1-1

  صز  . 7100جوا ق ت  ISSER 2:ا    ورس ض ورننز ين رست  نهز و  زان ءوم قزل ت قطر السفن 1-2

 اإلنشاءات املتخصصة- 2

م    دل من دتت  2524 زر  سف ورامزيل ورا قل تلء مسدز ن  1929:  نايا اتن محطة الزفت نفطال 2-1

 لض ات يز مض ورت ت. 30 000لض  قء ت وملعز  ن  4 700 ثتس   تسن)   وض( جوا اعن

م اعاهز  4 640تلء مسز ن  1986 ناي اتن للحبوب: صومعة الحبوب التابعة للديوان الجزائري املنهي 2-2

 لض مض و سي ب ازتن رك  منهمز. 300لض    ل من تت  مض ن   من   ن    معء  ضخ  30 000

م مدددض لددد ت  ددد  ن ورتسدددس ت  ورن ايدددع ور ددد وئ  5 697تلدددء مسدددز ن  1971:  ناددديا ادددتنصوووومعة السوووكر 3-2

لددددض مددددض ورسددددر  غ ددددت  16 000والاددددن يز  رددددء هزميء   ددددي ت  سددددمى  سمددددز بعددددء  دددد  ن ار يدددد  ورسددددر   اصدددد  اددددعن

 لض ات يز. 150 000ومل  ب  قء ت ورعي   ميء 

 

 املطلب الرابع: أهداف وخصائص مؤسسة ميناء مستغانم

مؤاسدن مستددزء مسددن زلب    تةددز مددض وملؤاسددزا  سددمء ميدء ا  سددو منم تددن مددض وألةددءوت اددل  دد  و  صددزئ  

 وران ام زةز.

 أهداف امليناء -1

 مؤاسن مستزء مسن زلب ميء ا  سو وألةءوت ورنزرسن: سمء 

 ايم     سض ورظ  ت رعي   وريضزئع مض  سل وملءت ورتمتسن ورت تسن و سمز ن  ورسع ؛ 

 ا ء ب  س ستا   س سن)  ازئ  تي    معز  ن  ا تيض جوا   ز ن تزرسن(؛ 

 وآلجو  ورصزغسن الةنمزمزا وملنعزم    والقنصزد   ؛     

 رء رن؛ سس ت  متة و 

 سس ت والاتثمز   ا  ي  مستزء مسن زلب؛  

 وان ت  ور ازئ   ورنن  زوا وملستزئسن؛ 

 ات س     ز  ورصسزلن  وراهسنن  خ و   سزا مستزئسن  زرن سسو مع منعزم    آخ يض من صص   ؛ 

 ات س  تم سزا ورخسض  ورن  يغ وملستزئسن؛ 

 ات س  تم سزا ور     وإل  زد  ور ا ...و خ؛ 

 تم سددزا ورننز يددن  وملزرسددن  ورصدددتزتسن   ورع ز يددن ومل اي ددن ميز دد ت  غ ددت ميز دد ت  زر دددءت ات سدد   دد  

 والينمز ل.
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 مميزات وخصائص مؤسسة ميناء مستغانم- 2

 انم ز مؤاسن مستزء مسن زلب ب:

 م قع يس  واتتواسجل ةزم؛ 

  ال ن؛ 12   ت ل   م و تا ل   مت  ن خ  سن انيرف مض  

 ملعز  ن لزقتا و سي ب  ورسر   و  م    لزقتا ورت ت؛ م  زا  ا  من صصن 

 قء وا ا تيض م  زت  غ ت م  زت؛ 

 مز ن يسءت ر يضزئع؛  

 ات ئ ل    س سب وريضزئع)ورسرن و سء ء ن  ور  يو وأل ضلن( تىت ورتتوب ور لنن؛ 

 نن   قسن  ان  زوا   و لم   وملنعزم    والقنصزد   ؛  

      تلء تم سزا ورخسض  ورن  يغ؛ملز وا  تمز  م سن    مء 

 :زم.7  زم  7از   24از  24ازتزا تم  من و  ن   

  

 املطلب الخامس: الهيكل التنظيمي العام ملؤسسة ميناء مستغانم

 شكل الهيكل ا لتنظيمي-1

 : الهيكل التنظيمي الشامل ملؤسسة ميناء مستغانم(12الشكل  رقم )

 دوخللاءقسو   مسزتء مء   ورعزم

   

 2017 ثزئو دوخ سن ملؤاسن مستزء مسن زلب  وملصء  :

 

 

 مء   ورعزم

 مء  ين

ولنددددددددددددددزا 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددز ت 

 ور سزدت

مء  يددددددددددددددن  

وألمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددض 

 وملستزئسن

مء  يدددن   

والاددددددددددتثمز  

 ورننز   

مء  يدددددددددددددددددددددن   

وأل ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ز  

  ورصسزلن

مء  يددددددددددددددن  

وملزرسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن 

  ومسزاين

مء  يددددددددددددددددددددددددددددن  

وملدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد و د 

ورباددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ين 

 ور اددددددددددددددددددددددددددددددددددددزئ  

  ورنك يض
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 شرح الهيكل التنظيمي ملؤسسة ميناء مستغانم- 2

 

 املديرية العامة-1

 

  س اهددددز ورتسددددس ت  ومل وقيددددن  ورنتظدددددسب  ورسدددد   و سسددددض ر مؤاسددددن  ا ادددددب  ا وقددددب يمسددددع مددددء  يزا وملؤاسدددددن 

  ا  ض ا  اهز ت يهز  انك   مض:

 ةدد  وملمثدد  ور  سددء ور ددزل ن  ر مؤاسددن  وملسددؤ   وأل   اددل  ددك  ور دد م ور ددزل ن  ر مؤاسددن  موودير العووام: 1-1

 سددل ياددد ت تلدددء يمسدددع وألتمدددز   وراددن ا ددد م اهدددز وملؤاسدددن  مادددز  ن وملددء وء وملت ددد  ض  ورددد  ض  صددد   له د يدددن ادددل 

 ةسك  وملؤاسن.

سزتءه ال وا زج ور  و وا وملتزاين ال  يعنىت وملستاز  ور زل ن  ر مء   ورعزم  سل يمساعد مدير العام: 1-2

    وألتمز  وران ر ز   ن  زملؤاسن.

:  ددل تلددء تتقددن ميز دد ت  ددزإلدو ت ورعزمددن   انمثدد  م زم ددز اددل ورني ددء اددل و تددتوم ميدد وءوا التوودقيق الووداخ ي 1-3

 ورتسس ت     رش اءقسو      ورعم سزا  وألنا ن وم ن  ن ر مؤاسن.

: تهددنب   تتظددسب  ورن سددسو  ومل وقيددن يمسددع وراددؤ   ومل اي ددن  تسددس ت وملسددن ءم   ة مديريووة املوووارد ال شووري- 2

  ورنك يض  ور ازئ  ورعزمن ر مؤاسن.

:   دددل وملء  يدددن وملك  دددن  تسدددس ت ور  دددعسن وملزرسدددن ر اددد  ن  جردددش تدددض ل يدددو   دددع مديريوووة املاليوووة واملحاسوووبة- 3

 ت   م صددزء  دد  ورعم سددزا وملزرسددن وراددن ل دد ا خددت  م زولسددزا م ددءدت ركدد  اددتن  مددءي م ز  اهددز ر ةددءوت وملسدد 

 ورستن ور و ءت   ممسزة ورء زا  ورننز ين وملي سن ر  ازط ورننز   .

  ددل مء  يددن م نصدن  زأل دد ز   ورصدسزلن  ي صددء  زأل دد ز   د  وألتمددز  وراددن  مديريوة األشووغال و الصويانة:- 4

   وملنمث ددن ادل ادد   ت وإللدز ت   عيسددء ور د     تددزء ةسز دد   مدض  ددينهز اد   ت وإليدد وءوا وملتئمدن ر سدد ت و سسدض ر عمدد 

 ورتظز ن   ماورن وألخ ز  وران تهءد اتمن ر عمز  .

 مديرية االستثمار التجاري - 5

  ا  م ة ه وملء  ين ب:       

  سس ت ورعم سزا ومل اي ن بعي   وريضزئع )ورخسض  ورن  يغ   ورن تيض( ؛ -

 ؛  سس ت  متة ورء رن وملستزئسن -

  سس ت وإلنازءوا وملن صصن ؛ -

منزبعددددن ا دددد   ا تسددددزا والاددددتثمز  وملستددددزئ   وري ددددل تددددض ور اددددزئ  وملتزاددددين إلدمزي ددددز   زت سددددن دوخدددد   -

 وملؤاسن. 

: ا  م  نيم      ن وملت ن )دخ   ا ض  خ  ي ز  ا  ي  ز مض م  ت  ا ةز آلخ ( املديرية األمن  املينائية -6

  ايم    و سء د وملستزئسن.

ء                                                         ع   وم   ءخ   ورس ض ر مستزمديرية انجاز شارة القيادة:– 7  
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 الثاني : تحليل اإلست يان    املبحث

ايز  ت وأل قزم     مءي و تتوم وملؤاسزا  ميء  وإل صز  ومسزابن  ال  ز سن ال وأل قزم وملص   اهز مج 

 زر  ض   سب اص يح وريعض  إ  ور    و  زمع ر  ه ور  عسن ة  ور   ب مض ورض ط  %65نسبنه غ يت 

ور  ض   ء و ا  س ه  ع سز رك      %35و  يزئ  ور   د ع  زررث ت ميء تءم وإلرتزوم  زمليء  ومل     ازر ز ال     

صسن وملع  مزا  اتز  ةز رسك   ةتزة  ختقسزا ومل تن وران  مز ا ز ةؤالء وملعتس    زمسزاين  اتتط ت يهب 

 ا و و ا سب     وملع سزا ور قمسن  وألدرن ورعس سن  وملعت ين ال    ورتظزم ومسزابن وملزيل.

 وران   زدا  % 35 سب ورعستن ومس  ن  ا ت ورنصز يح ومل نبسن تض والانمز وا وملستتدت    مز نسين 

ان  عءدا  ؤوةب     ور ز ن  ورتتسنن ور ع سن مض تم سن وال صز   إيز ن قي   ومل تت  وأل   مض والانمز ت ور

 ورا ز سن ال وإلق و  ومسزابسن  ورض يين  وران ممز  س   مض م زةب   دوئهز ال  قاهز    ورل  ء ميء تم سزا 

   وملعز  ن  ورتس يزا و   سن  ورظزة ت ال     و ء ب  ض ور   ب مض ورنصز يح وران   سب وملعنن لبهز اث

 تيزئهب  غب  نهز  ع يهب ورسيو ال و سص   تلء ق  ض  ا  زا مص  سن رنم ي  نازل ز ب  ض ورن اعن    

   ةءت  خ   إنهز ال ي ميء ور  ع مض وملسن ي وإل صز  ب  ض ابسز  مءي   زئاهز وملزرسن     ة و  صب ال 

 مز ةن  ز  ومسص  تض والانمز وا م كزرسن مصءوقسن وملؤاسن  مصءوقسن ور زئب  زمسزاين ا وء  ز    و 

ومل اتن    ومسزاي   ورعزم    رء هز  وران رب انح ور   ن ال ورنعزم  مع ب ر  ض ب وانتم والاتثمز وا ممز 

يا ت    وملصءوقسن م   دت  من د ور   ب مض ورنص يح      سثسزتهز ة ه ورتنزئج ات تت  د وا معز  اهز     

PCN  SCF  مال    وريت ة و سزرسن   سب ة ه ورنصز يح مزاورت  سن ءم وألد وا وررتاسرسن  وخن  ت امزمز

رعءم  ر ج وررث ت مض وملؤاسزا ميء ورتظزم و  ء ء ألايزب تءت.   سمز  لل  ك     سزلس     ضسز  مز يزء ال 

 ورسؤو  وأل   مض والانمز ت  ل   مز ايو معز  اهز م صزئسز:

ز ان ةؤالء وملعت    م زم ومسزاين مض تءمه    إ  ورتنزئج  ا ت ميء  ع  ن     ورسؤو  وملعنن بس  رن مم

  يز  و  صع  ن  زئ ن  ول سمت تلء تءت حجج ا اتت ال:  15 12 ع سن   س سن ال جرش مج مز   ز ب 



 الفصل الثالث
 

74 
 

 د ين وإلا ز  ومسزابن  -

  SCF   PCNم تتوم ومليزدئ    ز  -

 م  لن و سص   تلء ور ثزئو ومسزابسن -

 رنعزم  مع وملؤاسزام  لن و -

-  

مج  ظ   ي سز    ةؤالء  لس     ن ة و و      يصسزب وملؤاسزا  مزرريهز د نهب ال ور وقع ومل م س ملسن ي 

مض ورننز   3 1ورصع  ن ومس و تتء      معز تن و سسز زا    مز و  تء وألخ   ور          مز نسين 

و سص   تلء درس   يه ورن يه ميء وال نسز  ومسزابن       ءم   اصز يح ا  ن  ا سمن  قزل لسن  اه و  مرض

 ترسه 

 ال نعب  ورسؤو  ورثزن 

   ال    ش ورخ صلن تتء     و سسز زا ة  انء ا  رن ال معز تاهز ؟ 

 مجو  زلت ميز نش  زر  ض تلء ورسؤو  ورسز و   ضح وألايزب وران انع ش غ ت  وض ت يهز ؟  - 

  و و  وألايزب 

 باءت 

   ض     ض ال  ت ب    و و 

 باءت

 03 05 00 04 00 د ين وإلا ز  ال ور   ومسزابن -1

معظب ورء زا  ورس مسن غ ت م تتمن راك   -2

 SCF/PCN مضم   ور سء   و 

00 03 01 04 04 

تءم ومل  لن ال م ز  ن ور ثزئو ومسزابسن مع  -3

 ور س د ومسزابسن

04 04 02 00 02 

تءم م  لن مزرك  ورء زا  ومسزابسن مع تم سن  -4

 ومل وقين    وملعز تن 

03 04 02 02 01 
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       ايزب  خ ي  -5

 مجو  زلت ميز نش  زإل نزب تلء ورسؤو  ور وبع   ضح والايزب وران انع ش م و و تلء مدتزدةز -ب

  و و  وألايزب 

 باءت 

   ض     ض ال  ت ب    و و 

 باءت

ورننز   زإل صز  ورس سب   ا ت ميء مءي مرتزوم -1

 تض وملعزمتا  ور ثزئو ورننز ين  ومسزابسن

03 00 00 00 00 

ا ضح ورتزوم ورننز   ز تتوم ور  ول    ورن سء  -2

  زر    ورنتظسمسن ر از  ومسزابن

03 00 00 00 00 

اء  تلء ورتزوم ورننز  تلء وإليز ن تلء  ز ن  -3

ورتسزؤالا  ورن  س زا ومل    ن و  ز ن 

  زر س د ومسزابسن

03 00 00 00 00 

       ايزب  خ ي  -4

  مض متءود ور زرين وتنمءو تلء وإلانبسز : املصدر 

 غ ب مز  نمزشلى مع ومل   ئ ومسزاين وإل ءوتسن ة  ور ش ورض يبن ر  و اضمتت والانمز ت لس ز مض 

ة و ورت ئ مض ورتسزؤ  ملع  ن    ة و ور صء ور  سء ر  و ورس  ة    ةتزة  لسزت منز  ت ملز ايو ال ة و 

ض   ء  عءدا ح اهب     ور   ب ورعم  مال    وإليز ن ا  ييز ولنص ت     ور  ض  وإل نزب  مز ور  يو ور و 

مض د ع    وئب تزرسن مض خت  قسء   وا ت مصز يف اض س سن  وإل نعزد تض ور  زدت ال ة و ورنص ت  مز    

ورس  ة ورسلنء ور   ي    بعض وألتمز  ورننز ين مض ور سزد    ل وران اؤد  ميء و س  سن وإل ءوتسن  اك   ة ه 

مز خلن ومسزاين   وتهب  مز مض  يز    زر ي    ي وؤةب  ات    ز تلء  معن ورعم سن ال بعض وأل سز   معسن م

وملؤاسن  ورن يه وملسن يلل ال  تع  صن ا قسن ان ضلى  ءتب ور وي ن ورتس ي سن مج    ة و ور وقع  ز   ءتب 

 وملؤاسزا ر     اضمض  ز  و  توئ  تلء     ن  زت ن  مز ة  قزئب خز ي ز.
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ئج وإليز ن ال  ظتز       ود ورعستن ال  لس   ممز   ءس مض   نسز  م زابن اهب     مز مض خت  وملعز تن رتنز

وغ ز  ريعض ور ثزئو ومسزابسن مض ل ت وملؤاسزا    اءريس   وان ءوم  سزلزا  نز سن مث  ور  وا ت  ع   

ص ن ت يهز  نسين تزرسن      قزم مض  ن ممز ال  ر   ر معنن  زمسزاين مع مت ظن جرش  مز  لتاز  وملع سزا ومس

ةؤالء ومل ت   ر ب   زءوا تزرسن ال ومسزاين منمرت   مض معز  ت ورنءقسو ورء رسن  ونهب    ي   مض وملنعزم    

مع ب  ز ن معز  ت وإللضيزط  ورا ز سن إلدوء م زم ب  سل    وملرتسيزا ورع مسن ومسزابسن  ل لنزئج رء وازا 

 وا اك ي سن من و  ن ا و و ورن   وا وملزرسن ورء رسن  مز ة   ز  ممز يزء  ه   زد مسن  خىتت م زابسن  د  

اضمتت وإليز ن تلء وإلاتثمز وا  ؤ س تض م زاي       ت ر ب م زم و  ىتت ومسزابسن  IFRS/IASوإللضمزم 

رنمرض مض رءي ور ضزء  زتنيز ةب معنمء ض ال ة و واللز   ت سه    م من ال ة و ورسسز  ان  ب ورن ض ت  و

 ز ن تتز   ورنءقسو وملنت تن     ومسزاين  ور زل لسن  ورض يبسن  وإلقنصزد ن ب  ض ور     ميء ا ز ي  خىتت 

ل    يهز ور   قزا  ورنظ س  إل  مصءوقسن ورن  ي  ا  ع مض مصءوقسن ورخ   وملءقو   مج    ر مكزاب  معن 

 ء وم سي   تلء وإلانمز ت ور   و ز     بعض و سزالا م زابسن ا وء م  سن  قء اك   د رسن  مز ة  و سز   

 .ال اسز  ورراف تض و   ي اب ل ز  ز مع  خ يض د رس    ة و  سز  ورسؤو  ورثزرل ال  ك   سز  

 ر  و يعنمء ومسزاي   ةؤالء ميء وألخ  بعم ن جوا  ي     يه  يخ   صسسح ورنص ي زا  وال صز  

و   ي ومسزابن  غب    ور  وءوا وألد سن  ا ت    ومسزاين وإل ءوتسن  ل    يه قء  نضمض يزليز مض ور ش   

ا  ة منعمء )تمء (. تلء  ازس ة و   ء  ومسزاب  خ زء وملؤاسن  ك  ن ورظ  ت ور  ول   والل  

إل ءو ل  وإلي وءوا وملن  ت ألدوء ومل من    ومل تن. ا يز  ة و ورشلنء قء  ءتب مز قء      ة و ورس  ة ومسزابن و

  إتنيز     وملعنن اسك   ره   مز مض وملعز تن    وملنزبعن وملسن ي سن.
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 ا ت  ز ن وملع سزا    و  ىتت مض  ةب ورعتز   وران اصتع ر م زاين ورر زءت ال م تازت و س زئو وملنع  ن 

اتز  ت وإليز ن تلء   زمسزاين وإل ءوتسن ممز  ؤد   ه ميء  تع  اصمسب ورسسز  ور س  ره اه ه ومل من  ت سه

     ت ورعم       سز  تز  مض ي ن  ي نهن تتء ور ا سن مض ي ن  خ ي.

 سب مز اب يمعه مض وإلانمز وا  إ  ةؤالء وأل  ود )ورعستن( يعم    تلء ايد ن م زم  كز ن ورسي  ومس  ن 

 ءوتسن ا وءو مسزاين وإل ر يه م نزب   مض     ة و ا ء ب ورتصح  ورن  سزا  وإلقتتو زا ب  ض و    ج مض و

ي وءوا ور قزئسن ورر س ن  نصسسح لنزئج ة ه وملمز ازا مض  ي  ورس ت  زرعمء    مض د له  ا ء ب  ز ن وإل 

 و سسض ملسز  وملؤاسن م مز  ز  ل ت ز.
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 خالصة الفصل : 

ميء م ن ف ورك ود  و  ز ن  وانبسزلز 30تءود  ا ء ب ‘ور صء مض ة ه ورء وان وملسءولسن  وران امت مض خت  

وملماهتن مل تن م وقين و سسز زا  ورنءقسو  يهز  وملك  ن  زملعز  ن ومسزابسن  م ويعاهز    معز تاهز  مض  سنهب  ز  

)م ز ظ  و سسز زا و  يؤوء ومسزاي    مسزاي  وملعنمء  ( ميمزال ورعستن وران اب وإلاصز  اهز    ز معنمءت 

ر لنن ر م زاين    قضت ورء وان  إ ءوج  و  ن     ور  و وا ورتظ ين ر ي د ومسزاين  مس  ن رءي وم  س و

وإل نسزرسن رءي وملؤاسزا وإلقنصزد ن ال    مز ل   ت يهز مض ا ء ل    ط ر م زاين ومس سن  زر سسج 

 ومسزابن ورء يل.

مض ومل ائ    ورن يه  %50اب       يت ت وررنز زا     ومل   ئ  لنزئج وإلانبسز  ور   اب واتتيزته  ور   

ل   وال صز  ومسزابن  ورنص يح ورس سب ) سع     وء   تم سزا انز ين( ميء  ق  مض ومل غ ب  سه. ر ء و نم ت 

ورعستن ومل ص دت    ة و ورعم  تلء مسن ي ور  ب و  توئ    ررض رب  نب جرش رعءم ا و   تتز يض وملكزاب    

  ز دتب ورء وان   وقعسن   ثت. ز سزا وران  مرض مض ختر
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 الخاتمة العامة

حاولنا من خالل هذه الدراسة  معالجة واقع املحاسبة اإلبداعية في ظل تطبيق نظام املحاسبي املالي 

وتسليط الضوء على نوع من املمارسات املحاسبية التي تلجا إليها بعض الوحدات االقتصادية سعيا وراء تحسين 

االستفادة من تعدد البدائل   عن طريق استغالل الثغرات أوصور إما بمركزها املالي أو في نتائج أعمالها وذلك 

املتوفرة في السياسات املحاسبية التي تتيحها املعايير املحاسبية للوحدة االقتصادية عند إتباعها في مجاالت 

القوائم  وأساليب القياس  واإلفصاح املتبعة في إعداد القوائم املالية مما يؤثر على نوعية االرقام التي تظهرها تلك

وعلى مصداقيتها فمنذ بدء إنهبار الشركات الرائدة في العالم بشكل متسارع ،مثل انهيار الشركات العمالقة إنرون 

 للطاقة وورد كوم وما  تبعه من إنهيار أعظم شركة للتدقيق في العالم ) أرثر أندرسون (

من قبل املحاسبين  واهتمامداعية محل تركيز باملحاسبة اإلب االهتماملثبوت تورطها بإنهيار شركة إينرون ، بدء 

 االنهياراتوالبحث على الحلول املناسبة ملنع مثل تلك  انهياراتواملراجعين بشكل كبير جدا للتعرف  على أسباب 

 ملا لها من أثر سلبي كبير والتي أحدثت خلل رئيس ي في أخالقيات ممارسة مهنتي املحاسبة والتدقيق .

اإلبداعية سلوك غير أخالقي ملا لها من مخالفات جسيمة ينتهجها املحاسبون في مهنتهم قد تبين أن املحاسبة 

وذلك لتحقيق غايات وأهداف معينة تستفيد منها فئة معينة على حساب باقي الفئات املستفيدة داخل وخارج 

عال من  واملمارسات للحصول على بيانات مالية على قدر السلوكياتالشركة لهذا يتطلب التصدي لهذه 

 الشفافية واملوثوقية .

كما فرضت املتغيرات الدولية التي حدثت في الساحة العاملية على الجزائر تبني النظام املحاسبي املالي الذي من 

املستثمرين سواء املحليين أو األجانب كما يعتبر نتاج للتوجيه نحو عوملة املمارسات  احتياجاتشأنه تلبية 

املحاسبة الدولية التي تطرقنا إلى مفهومها و بيان أهدافها ،وعلى أثر ما سبق  معاييراملحاسبية من خالل تبني 

 تحصلنا على نتائج عديدة .

 توصلت الدراسة الى النتائج التالية:

إن املحاسبة اإلبداعية هي مجموعة األساليب واإلجراءات التي يعتمدها املحاسب لتحقيق مصلحة بعض  – 

 أصحاب املصالح في املؤسسة. 

 تعتبر عملية مكافحة ممارسات املحاسبة اإلبداعية من األمور الصعبة واملعقدة.  –

حاسبية اإلبداعية هي الوسيلة األهم واألقوى تعتبر يقظة وكفاءة املدققين واملراقبين في اكتشاف ممارسات امل –

 ملكافحة ممارسات املحاسبة اإلبداعية. 

 األبعاد األخالقية للمحاسبة اإلبداعية تتنافي مع قواعد وأخالقيات مهنة املحاسبة. –
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الي وذلك إن أهم أهداف املحاسبة اإلبداعية هو تقدم انطباع مضلل عن البيانات املالية الواردة في القوائم امل – 

 لخدمة مختلف األغراض واألهداف وهناك العديد من األساليب واملمارسات التي تستخدم في سبيل تحقيق ذلك. 

إن املحاسبة اإلبداعية في الغالب األعم هي عملية تالعب باألرقام املحاسبية من خالل انتهاز الفرص للتخلص  –

طبيقات اإلفصاح لنقل البيانات املالية عما يجب أن تكون من االلتزام بالقواعد املحاسبية وبدائل القياس وت

 عليه إلى ما يفضله معدي هذه البيانات. 

الفوارق و االختالفات املوجودة في األنظمة املحاسبية بين مختلف دول  إزالة إلىمعايير املحاسبة الدولية تهدف  –

 .العالم
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 اإلقتراحات:

إيالء إجراءات املحاسبة اإلبداعية ما تستحقه من االهتمام والدراسة، وذلك بغية املحافظة على سالمة   -

 املعلومات والبيانات املالية للمؤسسات والواردة في قوائمها املالية وحفظ أموالها. 

فيذ عملية ضرورة تطوير التشريعات واألنظمة التي تنظم عمل املدققين الخارجيين، ليتمكنوا من تن   -

 التدقيق باستقاللية ومهنية عالية بعيدا عن تأثيرات وضغوط إدارات املؤسسة.

إصدار املزيد من القوانين والتشريعات الحازمة التي تساعد على كشف ممارسات املحاسبة اإلبداعية  -

ية بكل وفرض العقوبات الشديدة على معدي القوائم املالية الذين يقومون بممارسات املحاسبة اإلبداع

 أشكالها ومهما اختلفت نسبها.

 العمل على تفعيل لجان املراجعة ملا لها من دور في الحد من التالعب وممارسات املحاسبة اإلبداعية. -

 ضرورة التركيز والعمل على تطوير وتدريب املدققين بشكل مستمر. -

 املحاسبة اإلبداعية.ضرورة مراعاة آداب وقواعد وسلوك مهنة املحاسبة من شأنه الحد من ممارسة  -

 أفاق البحث:

نظرا للظروف والتي حالت دون التعمق أكثر بكل ماله عالقة باملوضوع، سواء من حيث الوقت أو املراجع وحجم 

البحث، وكذا قصد التحكم أكثر في املوضوع فقد إقتصر بحثنا على واقع املحاسبة االبداعية في ظل تطبيق 

بالتفصيل في الواقع القانوني واالقتصادي الجزائري وتأثيراتها وعليه يمكن  النظام املحاس ي املالي دون الخوض

 اإلشارة إلى املواضيع التالية والتي يمكن أن تكون مواضيع للبحث:

 مدى مسؤولية مراجعي الحسابات عن ممارسة أساليب املحاسبة اإلبداعية في منظمات. -

 .اعيةاألثار املترتبة على ممارسة أساليب املحاسبة االبد -
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